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APRESENTAÇÃO 

A presente obra foi organizada a partir de trabalhos que foram apresentados nos 6º e 7º 

Seminários Internacionais de Governança e Sustentabilidade que ocorreram respectivamente nos 

meses de junho e novembro de 2016 na Universidade de Alicante – Espanha. Evento que foi 

organizado pela Universidad de Alicante, o Instituto Universitario del Agua y las Ciencias 

Ambientales, Universidade do Vale do Itajaí e pela Associação Internacional de Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade. 

A obra versa sobre temáticas ligadas a governança e sustentabilidade e traz abordagens a 

temas ligados às dimensões social, econômica, ambiental e ética. Todos os temas tratados estão 

interligados com linhas de pesquisa do Curso de Mestrado e Doutorado da Universidade do Vale do 

Itajaí. 

O primeiro capítulo, de autoria do professor Doutor Juarez Freitas, traz uma análise sobre 

“Sistema tributário como vetor da descarbonização da produção, do consumo e do pós-consumo”. 

O sistema tributário é, sem dúvida, uma das formas de conseguirmos descarbonizar a produção, o 

consumo e o pós-consumo, eis que possui uma grande “força” para o alcance da sustentabilidade, 

internalizando as externalidades negativas ocasionadas pelos meios de produção. 

O segundo capítulo, de minha autoria e do pesquisador Wilson Deschamps Soares, traz uma 

abordagem quanto às “Águas subterrâneas: uma análise da regulamentação jurídica no Brasil”. Essa 

temática está ligada à dimensão ambiental da sustentabilidade ao discutir sobre a regulamentação 

jurídica das águas subterrâneas no Brasil, analisando a importância dessa fonte aquífera. 

O terceiro capítulo, de autoria do Doutor Josemar Sidinei Soares e do Doutorando João 

Henrique Pickicius Celant, traz como temática “Os Fundamentos de uma nova sustentabilidade e 

sua importância para o Direito transnacional” e para isso a abordagem feita está muito ligada a 

necessária mudança do ser, com a busca de um critério ético de sustentabilidade existencial. 

O quarto capítulo, de autoria da doutoranda Patricia Trentin Colzani e do doutor Marcus 

Polette, traz uma temática que analisa “Os desafios do estudo de impacto de vizinhança para a 

sustentabilidade urbana”. 

O quinto capítulo, de autoria da doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza e da Mestre 

Hilariane Teixeira Guilardi, traz uma abordagem sobre “O instrumento da Avaliação Ambiental 
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Estratégica e a possibilidade de contribuição no Estatuto da Cidade”. Essa ferramenta, que é a AAE, 

deve ser utilizada como um instrumento de enorme potencial para o alcance das questões ligadas 

à sustentabilidade urbana. 

O sexto capítulo, de autoria da Mestranda Aline Milena Grando e da Mestranda Rosana 

Aparecida Bellan, traz uma abordagem sobre “As reduções certificadas de emissões, sua natureza 

jurídica e regulação”. Tema atual e extremamente relevante, pois está ligado ao necessário combate 

à mudança global do clima. 

O sétimo capítulo da obra, de autoria da doutoranda Natammy Luana de Aguiar Bonissoni, 

traz uma temática que aborda “Brief Observation on the historical evolution of internacional water 

Law and its current scenario in mankind”. A água é um recurso natural extremamente essencial para 

manutenção de qualquer espécie de vida no planeta, desta forma, as discussões que envolvem essa 

temática são muito relevantes. Nesse capítulo, portanto, a autora analisa o Direito internacional 

ligado à água no atual cenário da humanidade. 

O oitavo capítulo, de autoria da pesquisadora Ana Paula Tavares Mass, traz uma abordagem 

sobre “A necessidade da Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de identificação prévia 

do limite de tolerabilidade do impacto ambiental”. Aparece novamente a abordagem do tema ligado 

a AAE, ante a importância dessa forma de avaliação para o alcance da sustentabilidade. Nesse 

capítulo a abordagem está ligada a necessidade de prevenção para análise do limite de 

tolerabilidade do impacto ambiental. 

O nono capítulo, de autoria das Mestrandas Danielle Mariel Heil e Camila Savaris Cornelius, 

traz uma abordagem sobre “Tratados internacionais e o Direito interno brasileiro”. 

O décimo capítulo, de minha autoria e do Mestrando Yury Augusto dos Santos Queiroz, traz 

uma abordagem sobre “Governança e refugiados: O papel do Brasil na América do Sul”. É de 

conhecimento de todos a realidade mundial que envolve os refugiados. Assim, a temática do 

presente artigo possui uma inexorável contribuição, pois analisa qual o papel do Brasil e da América 

do Sul para o recebimento e tratamento dessas pessoas que chegam “sem nada”. O capítulo traz 

também uma abordagem necessária quanto à necessidade de uma efetiva governança. 

O décimo primeiro capítulo, de autoria das Mestrandas Danielle Mariel Heil e de Rafaela 

Schmitt Garcia, traz uma abordagem sobre “Direito internacional ambiental: em prol de uma 

cooperação internacional”.  
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O décimo segundo capítulo, de autoria dos Mestrandos Douglas Roberto Martins e Chimelly 

Louise de Resenes Marcon, traz uma temática sobre “Sustentabilidade como Princípio do Direito 

brasileiro”. Para tanto, traz uma construção teórica sobre o paradigma da sustentabilidade como 

um Princípio e analisando ao final a presença desta em várias legislações brasileiras e na 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

O décimo terceiro capítulo, também de minha autoria e da doutoranda Heloise Siqueira 

Garcia, traz como temática uma “Análise legislativo doutrinária da avaliação ambiental estratégica 

no contexto espanhol”. Como o próprio nome sugere, a abordagem é ligada ao direito espanhol e a 

regulamentação da AAE naquele país, que diverso do Brasil, já possui regulamentação desse 

instrumento desde 2006. 

O décimo quarto capítulo, de autoria da Mestre Hilariane Teixeira Ghilardi, traz uma 

abordagem quanto à “Sustentabilidade da água: um novo caminho”. Mais uma vez a obra traz uma 

abordagem a dimensão ambiental da sustentabilidade ao tratar do recurso hídrico água. 

O décimo quinto capítulo, de autoria do Doutorando João Batista da Cunha Ocampo Moré, 

traz uma abordagem sobre “A função social do estado contemporâneo na tutela do meio ambiente”. 

O décimo sexto capítulo, de autoria da Mestranda Paola Fernanda de Souza Cunha, traz a 

temática ligada ao “Princípio da Informação ambiental internacional como instrumento da 

efetivação da democracia participativa”. Dois princípios norteadores do Direito ambiental são o 

Princípio da Informação e o Princípio da participação, duas temáticas que são muito bem 

trabalhadas nesse capítulo da obra, com uma sustentação quanto a democracia participativa. 

O décimo sétimo capítulo, de autoria dos Mestrando Victor Thadeu Pereria Gonçalves e Kaira 

Cristina da Silva, traz uma temática ligada a “Agroecologia: contributo para diminuição de 

venenosna agricultura moderna”. Nesse capítulo há uma abordagem importante sobre o uso de 

agrotóxicos na agricultura mundial, que gera grande desequilíbrio nas dimensões da 

sustentabilidade. 

Verifica-se a discussão que a obra proporciona para a rede de pesquisadores do mundo. 

Trabalhos densos de grande potencial científico que fortalecem cada vez mais as temáticas ligadas 

ao eixo central da obra que é governança e sustentabilidade. 

Denise Schmitt Siqueira Garcia, Dra. 

Docente Permanente do PPCJ/UNIVALI.
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O SISTEMA TRIBUTÁRIO COMO VETOR DA DESCARBONIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, DO 

CONSUMO E DO PÓS-CONSUMO  

 

  

Juarez Freitas1 

 

INTRODUÇÃO 

Após 50 anos de CTN, é mais do que tempo de reorientar teleologicamente as categorias 

centrais do sistema tributário, conformando o tratamento de produtos e serviços, em razão dos 

impactos ambientais e sociais, como prescreve o art. 170, VI da Constituição. Com efeito, o sistema 

requer engenhosa reinterpretação atributiva de sentido sustentável aos dispositivos textuais, de 

ordem a fazer frente ao quadro avassalador de poluição ambiental e de mudanças climáticas, 

terríveis falhas de mercado que geram externalidades negativas ceifadoras de inumeráveis vidas 

por ano.   

A meta de induzir a descarbonização da produção, do consumo e do pós-consumo é, assim, 

chave irrenunciável, sob pena de o tributo, oculto ou expresso, prestar-se à manutenção de modelo 

econômico ineficiente, poluente, improdutivo e antipigouviano.  

Nessa ótica, o tributo sobre o carbono precisa ser implementado, com neutralização 

estratégica, para que o sistema possa desempenhar função homeostática, ou seja, proporcionar 

dinâmicos benefícios líquidos (ambientais, sociais e econômicos). Dito de outro modo, para 

respeitar a teleologia constitucional, indispensável a incorporação do princípio constitucional da 

sustentabilidade (ambiental, social, econômica, ética e jurídico-política) no campo das relações 

tributárias. A tributação descarbonizadora, precedida da idônea avaliação de sustentabilidade dos 

impactos2, é crucial para lidar com a precificação do carbono, sob pena de, a médio prazo, ocorrer 

grave deterioração fiscal.    

                                                        
1 Professor Titular do Mestrado e Doutorado em Direito da PUCRS, Professor Associado da UFRGS, Conselheiro Científico do Instituto 

Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, Pós-Doutorado na Universidade estatal de Milão, Visiting Scholar nas Universidades 
de Oxford e Columbia, Membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. 

2 Vide, a propósito, Guide on Sustainability Impact Assessment. Paris: OECD, 2010.  
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Mais: a tributação do carbono converte-se numa tarefa mandatória.3Promissoramente, essa 

técnica desponta como ferramenta de arrecadação, internalização de externalidades negativas, 

proteção eficaz dos bens socioambientais e promoção, em tempo útil, da transição para as energias 

renováveis. Experiências animadoras não faltam.4 

Certo é que a tributação tem de ser corajosamente repensada, pois se o século XX restou 

dominado pelos fósseis5, o século XXI terá que ser pautado, de um lado, pela preponderância das 

energias renováveis, com expressivos ganhos de escala 6 e, de outro, pelas tranformações 

tecnológicas de largo espectro (robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, energias 

renováveis), que transformem os próprios conceitos de trabalho e renda, 7  consumo e pós-

consumo.8 

Nesse quadro, para conferir eficácia à dignidade,9à prosperidade social e ao valor intrínseco 

da vida, nas trilhas da Agenda 2030, da ONU 10  e do plexo de objetivos do desenvolvimento 

sustentável, o sistema tributário terá que experimentar pronunciada revisão (hermenêutica e 

normativa). Não se trata de contemplá-lo, de modo epidérmico, no encalço de vaga 

extrafiscalidade11 ou à cata de induções desconexas e de fachada, mas de reconfigurá-lo com base 

em evidências empíricas, mediante o escrutínio integrado dos efeitos diretos e indiretos.  

Em outro dizer, aavaliação de sustentabilidade, preferencialmente “ex ante”, das prestações 

pecuniárias compulsórias ingressa na pauta com merecida ênfase, desde a fase interna da tomada 

da decisão até o exame dos efeitos adversos pós-tributação. Nenhum tributo pode ser introduzido 

com feição exclusivamente arrecadatória, dissociado de juízo prospectivo sério quanto à 

                                                        
3 Vide, para ilustrar, “Impactos Econômicos e Sociais da Tributação do Carbono no Brasil”, Roberto Kishinami (Coord.), Instituto 

Escolhas,  2016. 

4 Vide, sobre experiência de neutralidade (“revenue neutral”) na tributação do carbono, a experiência da província canadense 
Columbia Britânica.  

5 Vide, sobre o império dos fósseis no século XX, Daniel Yergin in The Quest. NY: Penguin Books, 2012.  

6 Vide, a propósito de ganhos de escala das energias renováveis, o relatório Energy Outlook. Bloomberg New Energy Finance, 2016. 
Vide, ainda, Al Gore in Nossa Escolha. SP: Manole, 2010, p.346.  

7 Vide Carl Benedikt Frey e Michael Osborne in “The Future of Employment: How Suscetible are jobs to computerisation?” Oxford 
University Programme on the Impacts of Future Technology, 2013. Vide, ainda, The Future of Jobs. Global Challenge Insigt Report, 
World Economic Forum, 2016.  

8 Na seara tributária, para ilustrar, o conceito de mercadoria terá que ser revisto, para contemplar a crescente desmaterialização. 

9 Vide “The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet. Synthesis Report of the 
Secretary-General On the Post-2015 Agenda”. NY: ONU, 2014 

10 Vide a multidimensional “Agenda 2030”, da ONU, disponível in https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

11 Vide, sobre riscos do tratamento demasiado vago da extrafiscalidade, Paulo Caliendo in “Limitações constitucionais ao poder de 
tributar com finalidade extrafiscal.”  NOMOS, Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Vol. 33, n.2, 2013, 
pp.171-206. 
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aceitabilidade dos seus efeitos diretos e colaterais.  

Cumpre, nessa perspectiva, incrementar a transição para o sistema tributário sustentável, no 

qual se alcance inibir emissões 12  tóxicas e, simultaneamente, coibir as formas de produção e 

consumo que as estimulam. Não se trata de simples precaução, mas de prevenção aplicada à 

formulação da política tributária, graças ao acolhimento da plena carga eficacial do direito ao 

desenvolvimento.13  

Justamente por isso, com prudência e probidade, impende mensurar, com análise preditiva 

e probabilística, as consequências da tributação para a saúde pública e, ainda, os impactos, a longo 

prazo, que a renúncia fiscal acarreta para a concretização das prioridades constitucionais.  

Fora de dúvida, o sistema tributário terá que começar a responder, a contento, ao teste de 

sustentabilidade para que demonstre, no diálogo com outras políticas de Estado (não apenas de 

governo), lídima coerência com prioridades constitucionais, em vez de persistir nas capturas 

lobísticas causadoras de severos danos individuais e coletivos. Para ilustrar: verdadeiros genocídios 

sucedem, a cada ano, tendo como causa a poluição do ar, sem que quase nada seja feito a respeito 

na seara tributária, com o desiderato de romper o nexo causal dessa tragédia perfeitamente 

evitável.14 Ao contrário: perduram famigeradas tributações (e renúncias fiscais) antipigouvianas, 

que premiam o poluidor, com perversos estímulos a quem mais contamina.  

O princípio da sustentabilidade tem que resssignificar o Estado Constitucional,15inclusive nas 

relações tributárias, em consórcio com princípios de justiça fiscal.16 Determina a sistêmica fixação 

de estratégias descarbonizadoras da produção, do consumo e do pós-consumo, com calibrados e 

éticos instrumentos de influência.17 Quer dizer, o modelo sustentável de tributação serve para 

arrecadar e, concomitantemente, para prevenir e reprimir práticas lesivas à saúde pública e ao 

                                                        
12 Os compromissos de descarbonização, assumidos no Acordo de Mudanças Climáticas de Paris, podem-devem ser cumpridos e 

ampliados, por exemplo, para antecipar o fim do desmatamento ilegal. 

13  Vide o documento “Frequently asked questions on the right to Development”. New York e Genova: United Nations, 2016, 
especialmente pp.13-16.  

14Vide, sobre como evitar milhões de mortes por ano no mundo em decorrência da poluição atmosférica, o Relatório da OMS 
“Reducing global health risks through mitigation of short-lived climate pollutants. Scoping report for policymakers” Gebebra: 
OMS, 2015. 

15 Vide, sobre o princípio constitucional da sustentabilidade incidente nas várias províncias do sistema jurídico, Juarez Freitas in 
Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 3ª ed., BH: Fórum, 2016. 

16 Vide, sobre princípios de justiça tributária, James Marins in Direito Processual Tributário Brasileiro. 8ª ed., SP: Dialética, 2015, 
pp.129-130. 

17 Vide sobre a ética da indução de comportamentos pelo Estado, Cass Sunstein in The Ethics of Influence. Government in Age of 
Behavioral Science. NY: Cambridge University Press, 2016. 
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ambiente, a par de induzir a contínua valorização de hábitos salutares de consumo, produção e pós-

consumo, típicos  do desenvolvimento matizado pela busca do bem-estar multidimensional.   

Assim, entre os modelos - fóssil e sustentável - de tributação, a leitura sistemática do art. 

170, VI não permite hesitação. Aquele, voltado para o crescimento econômico, alheio às 

considerações de riscos e impactos negativos (diretos e indiretos). Este, o modelo sustentável, 

guiado por métricas confiáveis que permitem aferir (prospectivamente) os benefícios líquidos, 

mercê de segura avaliação de sustentabilidade dos impactos,18 ferramenta que não sucumbe à 

unidimensional análise de custo-benefício,19na sua vertente exacerbadamente econômica. 

 O presente estudo prescreve a delibera transição, na seara tributária, para inovadoras 

soluções endereçadas ao desenvolvimento duradouro, inserido o tributo no rol dos valiosos 

mecanismos de “carbon pricing.”20   

 

1. TRIBUTO COMO VETOR DA DESCARBONIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, DO CONSUMO E DO PÓS-

CONSUMO 

O estudo comparativo afigura-se prestimoso para fixar, com limpidez, os traços dos designs 

alternativos de políticas tributárias, tendo em vista o desenvolvimento pretendido. Nesses moldes, 

convém alinhar as principais características contrastantes.  

Primeiro contraste - O design da tributação de alto carbono é regressivo21no que concerne à 

capacidade contributiva. Cuida de arrecadar sem maiores escrúpulos no atinente à equidade intra 

e intergeracional. Em contrapartida, o modelo de tributação sustentável pressupõe, como requisito 

interno da juridicidade, a fundamentada prospecção consequencial, nas esferas sociais, ambientais 

e econômicas. Intenta efeitos positivos líquidos, em consonância com a melhoria das condições 

globais do ambiente e da sociedade. O fato gerador e seus reflexos resultam, sob determinado 

aspecto, descarbonizados. A finalidade de incentivar práticas socioambientalmente amigáveis 

ocupa lugar fulcral, tão ou mais relevante do que o “telos” arrecadatório.22  

                                                        
18 Vide Handbook of Sustainability Assessment. Angus Morrison-Saunders, Jenny Pope e Alan Bond (Eds). Cheltenham: Elgar, 2015.   

19 Vide Jonathan Masur e Eric Posner in "Climate Regulation and the Limits of Cost-Benefit Analysis ," 99 California Law Review 1557, 
2011. 

20 Vide Carbon Leakage. Theory, Evidence and Policy Design. World Bank, 2015.  

21  Vide, sobre a impressionante história da regressividade, Kenneth Scheve e David Stasavage in Taxing the Rich. Princeton: Princeton 
University Press, 2016. 

22 Vide, sob o prisma de arrecadação, Study on Environmental Fiscal Reform potential in 14 EU Member States, Main Report, 
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Resulta irretorquível que o horizonte teleológico da economia de baixo carbono não é, no 

modelo sustentável, mera opção conjuntural, senão que o alinhamento imperativo com a Carta, em 

especial o art. 170, VI. Como sempre, não remanesce espaço para a temerária discricionariedade 

pura: a tributação está, desde logo, vinculada ao “telos” da justa precificação do carbono23 e do 

desenvolvimento duradouro, em termos sociais, ambientais e econômicos. 

Segundo contraste - O modelo fóssil de tributação (indiferente às externalidades negativas) 

não realiza, antes da imposição da prestação pecuniária compulsória, qualquer avaliação sistêmica 

de riscos e impactos, eis que opera sem lastro em evidências científicas, preferindo navegar segundo 

os ventos de “lobbys” e pressões. Não estima, com mínima segurança, os efeitos multifacetados do 

tributo (não apenas econômicos). A inconsequência, em maior ou menor grau, caracteriza esse 

estilo de política tributária.  

Já o modelo sustentável reputa indispensável a checagem ampliada24e preditiva de efeitos 

sistêmicos e o balanceamento apropriado de impactos, em cada criação de tributo, alteração de 

alíquota ou renúncia,2526à semelhança do requerido para a regulação em geral.  

Terceiro contraste - O modelo “cinza” abdica, em nome da decantada e eficiência míope, de 

intervenções voltadas para o desenvolvimento durável. De maneira tosca, opta por arrecadar a todo 

transe e de imediato, às voltas com o desconto hiperbólico do futuro. Por sua vez, o modelo 

sustentável, naturalmente sem abrir mão do mister arrecadatório, estimula modalidades salutares 

de produção, consumo e pós-consumo e a descarbonização global da economia. Dito de outro 

modo, em termos finalísticos, o modelo sustentável acata a determinação constitucional dos limites 

socioambientais, explícitos e implícitos, ao poder de tributar. 

Quarto contraste - O modelo fóssil persegue a lógica extrativista e predatória (sujeita aos 

influxos de coalizões táticas e às volúpias dos caçadores “especiais” de renda27), ao passo que o 

modelo sustentável salvaguarda prioridades constitucionais vinculantes (v.g., a redução de 

                                                        

Eunomia, 2015. 

23  Vide, para ilustrar, o efeito de “carbon tax” no Canadá, na província de Colúmbia Britânica, in  Promoting  Green and Inclusive 
Growth in Canada. Isabell Koske (Coord.). Paris: OECD, 2016, p.30.  

24 Vide Nicholas Stern in “Ethics, equity and the economics of climate change paper 1: science and philosophy,” Economics and 
Philosophy, 30 (03). 2014, pp. 397-444. 

25 Vide art. 14, da LRF, do Brasil, para devidas cautelas fiscais. 

26  Vide Green Policies in The EU: A Review.  International Labour Organization, EC-IILS Joint Discussion Paper Series n. 14,  
notadamente sobre “energy and mineral oil taxes” (p.5), “taxes on emissions and air pollution” (p. 10), “tax deduction and other 
special provisions” (p. 11).      

27 Vide, sobre o desafiador tema de “rent seeking,” Mancur Olson in The Rise and Decline of Nations.  Yale University Press, 1982. 
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emissões de gases tóxicos) e cumpre a missão indeclinável de corrigir (em vez de ampliar) as falhas 

de mercado, além de ensejar  condições para o bem-estar multidimensional, cujos parâmetros 

transcendem as métricas precárias dos indicadores arcaicos de crescimento econômico. 

Quinto contraste - O modelo fóssil é, no geral das vezes, o fruto bizarro de voluntarismo 

irracional e “ad hoc”, de acordo com a conjuntural necessidade de caixa do governo. Já o modelo 

sustentável realiza intervenção sistêmica de Estado Constitucional (mais do que governativa), 

promotora da ecoeficiência28e do combate franco à poluição que adoece e mata legiões. Ou seja, 

serve como mecanismo de precificação do carbono e não dá de ombros para os imensos dramas 

socioambientais. Ao mesmo tempo, não ignora a via de isenções e renúncias fiscais como incentivos 

poderosos às maneiras prudentes de produzir e consumir, desde que assumidos critérios explícitos, 

responsáveis e parcimoniosos: por exemplo, qualquer renúncia tem que se mostrar rigorosamente 

compatível com a sustentabilidade fiscal.29 Mais: a tributação de carbono, no modelo sustentável, 

pode ser compensada com desonerações inclusivas, numa “neutralidade” que a torna palatável 

como estratégia indutora.30 

Sexto contraste - O modelo fóssil de tributação colide frontalmente com o prescrito nos arts. 

225 e 170, VI, da Constituição brasileira. A seu turno, o modelo sustentável reconhece a eficácia 

direta do princípio constitucional da sustentabilidade no âmbito das relações tributárias, certo como 

é que o tributo invariavelmente produz efeitos socioambientais, diretos e indiretos. Em outras 

palavras, reconhece que não existe tributo somente arrecadatório, sem efeitos colaterais.   

 Em resumo, o modelo “fóssil” de tributação, indiferente ao dever constitucional de 

internalizar as externalidades negativas,31 precisa sair de cena. Encontra-se em aberto conflito com 

o modelo do desenvolvimento limpo, assumido pelo país, em boa hora, no Acordo de Paris sobre 

Mudanças Climáticas.  

O erro crasso (culposo ou doloso) do modelo “fóssil” consiste em considerar o tributo 

ambiental como simples espécie coadjuvante, abrindo espaço apenas marginal para IPTU verde, 

ICMS ecológico, CIDE ambiental32, assim por diante. O adequado, entretanto,  é entender que todo 

                                                        
28Vide, sobre a mandatória construção de edifícios com ecoficiência (“nearly zer- energy buildings”), o documento europeu The 

Energy Perfomance Building Directive, ao determinar que novos edifícios públicos sejam “nearly zero energy” até 2018, enquanto 
os demais prédios novos têm o prazo de 2020.  

29 Vide, no sistema brasileiro, o art. 14, da Lei Complementar 101/2000. 

30 Vide, sobre a “neutralização” da tributação do carbono (carbon tax), a mencionada experiência da Columbia Britânica, no Canadá. 

31 Vide, sobre o dever de internalizar custos ambientais, o Princípio 16 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente. 

32 No modelo brasileiro, tem sido, com razão, criticado o aparente desvio da CIDE das finalidades previstas no art. 177, parágrafo 4º, 
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tributo resulta convocado a desempenhar funções sustentáveis. Não lhe é permitido debilitar o 

trabalho das demais políticas públicas endereçadas ao desenvolvimento duradouro. Não é singelo 

meio para a realização de fins.  O elemento “extrafiscal” nada mais representa do que a outra face 

do “fiscal”, de sorte que se revela imprescindível precificar as consequências, diretas e colaterais, 

da tributação: a avaliação de sustentabilidade dos impactos, na matéria tributária, é, nessa medida, 

imperativa.  

Convém, além disso, que a análise do ciclo de vida dos produtos33 e serviços comece a 

integrar a motivação do exercício do poder de tributar, em que pesem eventuais dilemas suscitados. 

Como visto, no modelo sustentável, não se cogita de impostos, taxas ou contribuições que sirvam 

apenas secundariamente, ou de modo fortuito, para promover as energias renováveis ou a 

pigouviana redução de tóxicas intensidades carbônicas. É acanhado pensar nesses termos.  

A dimensão socioambiental não é ancilar ou secundária. Bem por isso, a tributação, no seu 

todo, tem que deixar de ser indiferente ao desenvolvimento pretendido. Não há razão plausível 

para manter o “trade-off” mal equacionado entre a sustentabilidade e a eficiência arrecadatória.  

Doravante, a eficiência tem que estar subordinada à eficácia do princípio da sustentabilidade 

e, desse modo, à obtenção de resultados socioambientalmente satisfatórios na formulação e na 

implementação das políticas tributárias.34  

Definitivamente, a política tributária sustentável não é apêndice, tampouco a tributação 

ambiental merece ser concebida como espécie a mais.35Dito sem elipse, a preponderância da 

disposição estritamente arrecadatória é abordagem contraproducente, antiquada e caduca. Numa 

palavra: insustentável.  

No entanto, segundo o modo de pensar fóssil, as “green taxes”36 ou "environmental taxes" 

emergem, na melhor das hipóteses, como linhas auxiliares. Ora, nada mais errôneo do que esse 

tratamento marginal, haja vista as dramáticas carências de intervenções robustas, eficientes e 

                                                        

da CF.  

33 Vide, sobre a avaliação do ciclo de vida ou “Life Cycle Assesment”, como abordagem de emissões diretas e indiretas ao longo do 
ciclo de vida do produto, in GVces. Incentivos Positivos e Programas de Relato de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. São Paulo, 2015, pp. 55-56.  

34 Vide, sobre estratégias alternativas, Emissions Trading Worldwide. International Carbon Action Partnership (ICAP) Status Report, 
2015. 

35 Vide Heleno Torres in "Da relação entre competências constitucionais tributária e ambiental: os limites dos chamados tributos 
ambientais". Direito tributário ambiental. Heleno Torres (coord.). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 100.  

36 Vide Handbook of Research on Environmental Taxation. Janet Milne e Mikael Skou Andersen (Eds.), Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing, 2012. 
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eficazes, na proteção do ambiente como bem de uso comum do povo.   

Nesse passo, o Brasil está longe de vários países da OCDE.37 Não se trata - convém sublinhar 

- de pretender a imposição de tributos como punição de atos ilícitos de poluição, pois não se admite 

a tributação sancionatória (CTN, art.3º). Nada obstante, o tributo sobre o vício econômico de poluir, 

quando não houver alternativa menos onerosa no plano da vedação regulatória, é, sim, estratégia 

perfeitamente válida. 

 Útil sublinhar: o tributo tem que ser escrutinado “ex ante” no concernente às intensidades 

do carbono que gera. Tudo recomenda providências, em bloco, endereçadas à adaptação do 

sistema tributário às coordenadas da sustentabilidade, numa reorientação teleológica de monta.  

Todos os tributos, frontal ou obliquamente,38têm que demonstrar sintonia fina com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável.  Afinal, não é nada difícil comprovar que hoje os desmesurados custos 

sociais e ambientais da tributação sobrepujam, em larga medida, os “ganhos”, em flagrante 

desprezo à proporcionalidade, que veda excessos e omissões.   

Nesse prisma, o princípio da capacidade contributiva demanda reinterpretação. Não pode 

servir de embaraço para, v.g., tributar mais os veículos altamente tóxicos e inseguros. O emotivismo 

simplificador não se coaduna com a releitura da capacidade contributiva em consórcio com 

imperativos de saúde pública e cuidados ambientais.   

 De igual modo, a tributação indutora do uso de energias39limpas (v.g., com o estímulo à 

energia solar distribuída40 e à produção em microusinas) não pode ser negligenciada. À evidência, 

os custos ambientais não internalizados representam disfunções patológicas na precificação do 

carbono, co-gerando improdutividades e atrasos no advento de inovadoras tecnologias, mormente 

em setores sensíveis como o energético.41 

Com sagacidade, cabe à tributação provocar deliberadamente externalidades positivas e 

promover a  descarbonização, 42  dado que o sistema constitucional determina a inserção da 

                                                        
37 Vide Environmental Performance Reviews: Brazil 2015, OECD.  

38 Vide José Marcos Domingues de Oliveira in Direito tributário e meio ambiente. 3a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 68, sobre 
adaptação de tributos à finalidade preservacionista. 

39 Vide o relatório Tax Energy Use in the 41 Countries, OECD and Selected Partner Energies, OECD, 2015. 

40 Vide, sobre a energia distribuída, a Resolução 482, da Aneel. Não por acaso, o número de microusinas de energia quase restou 
triplicado, no Brasil, em 2015. 

41 Vide Convênio ICMS 16/2015, do Confaz, acerca da isenção sobre energia produzida por micro e minigeração distribuída.   

42 Vide Carbon Energy Taxation: Lessons from Europe. Mikael Andersen e Paul Ekins (Eds.) NY: Oxford University Press, 2009.  
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dimensão ecológica em todos os tributos, não apenas nos denominados tributos ambientais. 43 

 Em outros termos, acima de discussões movediças sobre o “duplo dividendo,”44não faz 

sentido deixar de conferir o tratamento diferenciado aos produtos e serviços, em razão de seus 

impactos ambientais e sociais (CF, arts. 170, VI), independentemente de lei complementar.45 É que 

o tributo, seja qual for, tem que se mostrar, de partida e ao longo do tempo, alinhado ao 

desenvolvimento sustentável (bem compreendido) 46 ou será, no mínimo, suspeito de 

antijuridicidade.  

É que as políticas públicas – a tributária não é exceção – são instadas a respeitar prioridades 

constitucionais vinculantes, entre as quais a de preservar, restaurar os processos ecológicos 

essenciais e controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida e o ambiente. Por suposto, não se trata de tarefa 

confinada à regulação no âmbito da intervenção administrativa indireta.  

Decerto, as instâncias regulatórias (com emprego de novos “standards”, termos de 

ajustamento, certificações, “default rules,” 47 etc.), são fundamentais. Aliás, todo sistema 

administrativo terá de ser reformatado sob o influxo do princípio da sustentabilidade.48 Todavia, 

não é suficiente. No campo das políticas tributárias, terá também que incidir o aludido 

princípio,49em inédita convergência de propósitos.50 Portanto, mais do que a reforma cosmética de 

parcelas do sistema tributário, ou mesmo a implantação da promissora “carbon tax”51, mister 

empreender umaa autêntica remodelação52da filosofia tributária.  

                                                        
43 Vide, sobre notas características dos tributos ambientais, José Casalta Nabais in “Da sustentabilidade do Estado fiscal”. José 

Casalta Nabais; Suzana Tavares da Silva (Coords.). Sustentabilidade fiscal em tempos de crise. Coimbra: Almedina, 2011, p. 47. 

44 Vide, sobre as múltiplas acepções do “duplo dividendo”de tributos ambientais, Lawrence Goulder in “Environmental  Taxation   and  
the Double Dividend: A Reader´s Guide,” International Tax and Public Finance, Vol.2, issue 2, 1995, pp. 157-183.     

45 Vide, para ilustrar, PLC 73, de 2007 e, ainda, PL 4.611, de 2012. 

46 Vide, para o panorama evolutivo do conceito, José Eli da Veiga in Para entender o desenvolvimento sustentável. SP: Ed. 34, 2015. 

47 Vide Cass Sunstein in Choosing not to Choose. NY: Oxford University Press, 2015.  

48 Vide, no âmbito das licitações, art. 3º, da Lei de Licitações. Vide, no acolhimento do princípio da sustentabilidade nas relações 
administrativas, para ilustrar, a Resolução 201/2015, do CNJ, de 2015 e Acórdão 329//2015,do TCU.   

49 Vide o documento “Aligning Policies for a Low-Carbon Economy, OECD, 2015. 

50 Para ilustrar essa integração, vide Tributação Ambiental: Reflexos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Denise Lucena (Coord.). 
Curitiba, Ed. CRV, 2014. 

51 Vide Bruce Stram in “A new strategic plan for a carbon tax,” Energy policy, Vol.73, 2014, pp. 519 -523.  

52 Mais do que simples acréscimo pontual, trata-se de autêntico redesenho e remodelação do sistema tributário. Vide, a propósito, 
Denise Lucena in "Tributação Ambiental: Por uma remodelação ecológica dos tributos," Nomos, V. 32.2,jul./dez. 2012, p 108: "não 
há que se criar uma conceituação específica de tributo ambiental, considerando que já há uma definição do gênero no art. 3º, do 
Código Tributário Nacional. Não se trata de uma espécie nova, mas sim de uma nova motivação. Os tributos com fins ambientais, 
em regra, também não terão exceção à aplicabilidade dos princípios constitucionais tributários".  
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Tudo recomenda que as políticas públicas, sem exceção, cooperem no enfrentamento 

(eficiente e eficaz) dos fatores que conspiram contra a descarbonização, tais como a leniência 

plutocrática com a poluição, a cultura da baixa produtividade energética, a gestão indiferente à 

matriz de riscos e a ilusão otimista que minimiza os males dos extremismos climáticos.   

A formulação e a implementação de políticas públicas, com o advento da sustentabilidade 

como princípio transversal,53 não podem servir à quimera do crescimento econômico a qualquer 

custo, em seu encontro macabro com o colapso. 54  Precisamente por essa razão de fundo, as 

intervenções estatais, inclusive a tributária, são chamadas a desencadear a transição, em passos 

firmes, para as edificações de baixo consumo energético; a produtividade ligada à inovação 

tecnológica;55 a avaliação do ciclo de vida dos bens no processo de imposição tributária56; a franca 

inibição do uso irracional das propriedades; os empreendimentos escrutinados mediante avaliação 

de riscos e a limpeza da matriz energética.57  

Em suma, a transição para a economia de baixo carbono é mandamento constitucional a ser 

observado em todas as políticas públicas, inclusive na seara tributária.  

 

CONCLUSÕES 

Eis as conclusões sobre o tributo como vetor de descarbonização dos modos de produção, 

consumo e pós-consumo: 

(a) O tributo sustentável merece ser compreendido como aquele que alcança a aprovação 

no teste de benefícios líquidos (ambientais, sociais e econômicos), de maneira alicerçada em 

evidências empíricas. Nesse sentido, o sistema de tributação precisa operar como ferramenta-chave 

para a internalização das externalidades negativas, a proteção eficaz dos bens socioambientais e a 

transição, em tempo útil, para o desenvolvimento durável, em sentido forte. 

                                                        
53 Vide Klaus Bosselmann in O Princípio da Sustentabilidade. SP: RT, pp 82-94. 

54 Vide Jared Diamond in Collapse. NY: Penguin, 2005.   

55 Vide, sobre novos desafios internacionais, BEPS - Base Erosion and Profit Shifting, The OCDE/G-20 Project. Vide, a despeito de 
algum exagero, sobre a crise do imposto de renda, Daniel Goldberg in The Death of the Income Tax. Oxford: Oxford University 
Press, 2013.  

56 Vide, especialmente sobre IPI, ITR e CIDE, GVces. Incentivos Positivos e Programas de Relato de Emissões de Gases de Efeito Estufa. 
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. São Paulo, 2015.  

57 Vide Taxing Energy Use 2015. OECD and Selected Partner Economies, 2015, denunciando o desalinhamento da tributação com as 
pautas ambientais em termos energéticos. A taxa efetiva média ponderada de tributos sobre energia, nos 41 países pesquisados, 
é de 14,8 euros por tonelada de CO2, ao passo que o custo social do carbono, levando em conta as externalidades, é da ordem de 
30 euros por tonelada de CO2. 
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(b) A política tributária não pode ser sustentável somente em casos pontuais, ou seja, 

residualmente. A avaliação de sustentabilidade dos impactos (preferencialmente “ex ante”) tem 

que prospectar efeitos diretos e indiretos de toda e qualquer prestação pecuniária compulsória. Em 

outras palavras, a tributação inteira tem que ser redirecionada para o desenvolvimento durável, sob 

pena de antijuridicidade.  

(c) São promissoras as possibilidades entreabertas pela tributação do carbono, que favorece 

a precificação inibidora da poluição. Conveniente, porém, cogitar da neutralidade para evitar a 

rejeição social. 

(d) O Estado Constitucional, se quiser ser funcional, terá que promover o desenvolvimento 

limpo, em vez do crescimento econômico a qualquer custo. Terá que corrigir as falhas de mercado 

e de governo, às voltas com o enviesamento do curto prazo.  

(e) A tributação sustentável resulta da opção motivada pelo modelo de desenvolvimento 

inclusivo e responsável (em termos intergeracionais), não do anelo desenfreado de arrecadação, 

com prejuízos à saúde pública, ao ambiente e à qualidade de vida das gerações presentes e futuras. 

(f) O que se preconiza, em última instância, é que o custo social, econômico e ambiental de 

tributar não seja maior do que os benefícios trazidos pelo arrecadado. Quer dizer, o poder de 

tributar tem de estar submetido à teleologia da sustentabilidade, de ordem a induzir modos de 

produção, consumo e pós-consumo apropriados ao desenvolvimento duradouro.  

(g) A avaliação de sustentabilidade dos impactos da política tributária toma em consideração 

os custos e benefícios, diretos e indiretos, sociais, econômicos e ambientais, propiciando 

estimativas confiáveis de consequências. Tal avaliação torna-se essencial para que cumpra 

finalmente o mandamento constitucional de tratar produtos e serviços, em razão de seus impactos.  
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ÁGUAS SUBTERRÂNEAS:   UMA    ANÁLISE   DA   REGULAMENTAÇÃO  JURÍDICA   

NO BRASIL 

 

Denise Schmitt Siqueira Garcia1 

Wilson Deschamps Soares2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objeto a análise da regulamentação jurídica das águas 

subterrâneas no Brasil Seu objetivo geral é ANALISAR o conceito, a regulamentação e o uso das 

águas subterrâneas no Brasil. E os objetivos específicos são IDENTIFICAR quais são as normas 

atinentes ao uso e regulamentação das águas subterrâneas no Brasil e VERIFICAR a suficiência das 

normas que regulamentam o uso das águas subterrâneas no Brasil 

Portanto tem como problema central: O que são águas subterrâneas e qual sua 

regulamentação jurídica no ordenamento jurídico brasileiro? 

Principia–se a pesquisa, no Capítulo 1, intitulado “Direito do acesso à água”, tecendo 

constatações acerca da previsão do direito ao acesso à água no arcabouço jurídico brasileiro, desde 

a primeira norma elaborada que tratou sobre tal matéria, até as normas atuais. Ainda, coloca-se em 

pauta o conceito da categoria Águas Subterrâneas, de acordo com alguns dos doutrinadores do 

Direito das Águas. Ademais, neste capítulo, explanam-se a importância do presente estudo, bem 

como breves explanações do potencial hídrico do Brasil e do mundo. 

O Capítulo 2, cuja denominação é “Normas brasileiras que dispõem sobre águas 

subterrâneas” traz à baila os dispositivos legais vigentes que tratam sobre o objeto do estudo, 

passando pelas normas constitucionais, leis ordinárias de âmbito federal e ainda as normas 

regulamentadoras de algumas das unidades da federação. 

A metodologia utilizada na fase de Investigação foi o método indutivo; na fase de Tratamento 

                                                        
1 Doutora em Derecho Ambiental y sostenibilid pela Universidade de Alicante na Espanha. Professora do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI – PPCJ. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre 
em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Especialista em Direito Processual Civil. Advogada. denisegarcia@univali.br 

2 Pesquisador do Programa do Itajaí, Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - ProBIC-Univali. 
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dos Dados foi utilizado o método Cartesiano e, no relatório da pesquisa, foi empregada a base logica 

indutiva.3 

Serão acionadas as técnicas do referente4, da categoria5, dos conceitos operacionais6, da 

pesquisa bibliográfica7 e do fichamento8. 

Nesse contexto que se revela a relevância social e científica desta pesquisa como modo de 

se analisar se o ordenamento jurídico brasileiro garante o uso sustentável e de maneira racional das 

Águas Subterrâneas. 

Em linhas gerais é nesse universo que é desenvolvida a pesquisa, restando assim 

caracterizada sua relevância social, bem como contribuição à Ciência Jurídica. 

 

1. DIREITO AO ACESSO À ÁGUA 

O direito ao acesso à água pode ser entendido como um desdobramento do direito à vida, 

ultrapassando a categoria de direito fundamental de terceira geração, podendo ser classificado 

como de primeira geração. 

De acordo com o Decreto n. 24643/19349, o Código de Águas, a titularidade da propriedade 

das águas era dividida em: 

a) águas públicas (dominiais ou de uso comum do povo, listados no art. 2º); 

b) águas comuns as (de domínio público, bens sem dono, de correntes não navegáveis, conforme o 

art. 7º); 

c) águas particulares (nascentes e todas as águas situadas em terrenos particulares, quando não se 

enquadrem como públicas ou comuns, nos termos do art. 8º); 

                                                        
3 PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. Florianópolis: OAB/SCEditora, 2007. 

4"explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de abordagem para uma atividade 
intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p.  241. 

5 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica, 
cit..especialmente p. 229.    

6 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos 
das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 229. 

7  “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD,Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica, cit.. especialmente p.  240. 

8 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a reunião de elementos selecionados 
pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou 
Dissertação, um Artigo ou uma aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica, cit.. especialmente p. 233. 

9 BRASIL, Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm 
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Contudo, conforme Frederico Amado10, com a promulgação da Constituição Federativa do 

Brasil de 1988, houve uma publicização das águas, conforme se infere: 

Destarte, muitos dispositivos do Código de Águas não foram recepcionados pela Constituição Federal 

de 1988. Demais disso, a Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

pontifica que a água é bem de domínio público, expressão que deve ser interpretada em sentido 

estrito, conforme a Constituição, como bem público de uso comum do povo, da União, Estados ou 

Distrito Federal, a depender. 

Esse processo de publicização das águas decorrente de sua escassez, especificamente das águas doces, 

em virtude do desperdício natural e da poluição irracional das correntes de águas, sendo estratégico 

para o Estado brasileiro converter as águas em bens públicos, visando uma tutela mais rígida para 

preservar os interesses nacionais [...]. 

Conforme previsto na Carta Magna de 1988 no seu art. 21, o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos deveria ser criado e sendo assim foi promulgada a Lei  9.43311, de 8 de janeiro de 1997, a 

qual instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que regulamentou o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A respeito da ligação entre a Constituição Federal de 1988 12  e a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos e Saneamento Básico13, assevera Bonissoni14: 

Apesar da Constituição brasileira não fazer menção expressa do direito à água, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e Saneamento Básico trouxe diversos mecanismos e instrumentos de efetivação do 

direito à água, especialmente ao relembrar no corpo da lei de sua instituição o caráter público das 

águas, a limitação do recurso e a preferência ao consumo humano e a dessendentação de animais em 

períodos de escassez. 

Com o passar dos anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, evoluindo-se 

o estudo acerca das águas, esta passou a ser vista como direito fundamental por alguns dos 

estudiosos conforme será visto a seguir. 

Acerca do caráter fundamental que o Direito ao Acesso à Água possui, assevera Daniel 

Henrique de Souza Lyra15: 

                                                        
10  AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito Ambiental Esquematizado. São Paulo: MÉTODO, 2011. p. 212. 

11  BRASIL, Lei n. 9433, de 8 de Janeiro de 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L94 
33.htm. 

12  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. 

13 BRASIL, Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm 

14 BONISSONI, Natammy. O acesso à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2015. p. 75. 

15 LYRA, Daniel Henrique de Souza. Direito De Acesso À Água Subterrânea: A Constituição Federal e os Direitos Fundamentais. 
Disponível em: http://aguassubterraneas.abas.org/asubte 
rraneas/article/download/28246/18365. Acesso em Fev. 2016. P.14 
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Alguns direitos fundamentais positivados estão diretamente ligados ao direito de acesso à água. Em 

sendo um fundamental direito, está umbilicalmente ligado ao direito à vida, à saúde, ao meio 

ambiente equilibrado e à moradia, além de ter uma íntima relação com a dignidade da pessoa humana, 

fundamento maior de nossa Constituição.  

A autora NatammyBonissoni16 vai mais além pois, entende que o direito ao acesso à água 

está intimamente ligado ao direito à vida, ultrapassando a categoria de direito fundamental de 

terceira geração podendo também ser classificado como de primeira geração.  

E ainda: “O bem fundamental água é classificado por Luigi Ferrajoli como bem social, tendo 

em vista este ser objeto de direitos fundamentais sociais, relacionados à subsistência, à saúde e a 

serviços públicos essenciais de abastecimento.”17 

Vê-se, portanto, que “o direito à água é refletido em todo sistema jurídico ao se manifestar 

como um princípio universal de Direito Humano Fundamental à vida”18, porquanto os doutrinadores 

que dissertam acerca deste assunto são quase que unânimes ao afirmar o caráter de direito 

fundamental que o Acesso à Água possui, dada sua importância para a manutenção da vida humana. 

Dentre as espécies de recursos hídricos disponíveis, estão as reservas de Águas Subterrâneas. 

 

2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUA IMPORTÂNCIA 

O ser humano não vive sem a água. Mais da metade de sua massa é formada pelo elemento 

essencial. A exemplo do corpo humano, o planeta Terra é formado por quase sua integralidade por 

água, o que leva alguns estudiosos a chamá-lo de “Planeta Água”. Nessa ótica, colhe-se do 

entendimento de Von Sperling19 

O corpo humano possui 63% de sua massa formada de água, sendo que alguns animais aquáticos 

possuem até 98%. No Planeta Terra (com quase dois terços de sua superfície coberta com água), a 

água está desta forma distribuída: 97% no mar, 2,2% nas geleiras, e 0,8% de água doce. Desta pequena 

porcentagem, apenas 3% está em mananciais de superfície, enquanto 97% em subterrâneos, o que 

demonstra a dificuldade em sua captação e importância em normatizar, fiscalizar, regular e planejar o 

seu uso. 

                                                        
16 BONISSONI, Natammy. O acesso à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade. Florianópolis: Empório 

do Direito, 2015. p. 71. 

17 BONISSONI, Natammy. O acesso à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2015. p. 81. 

18 BONISSONI, Natammy. O acesso à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2015. p. 72. 

19 VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Vol 1. Belo Horizonte: Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental – DESA – Universidade Federal de Minas Gerais, 1995. p. 13 
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Ocorre que, conforme exposto, apenas 3% de toda água disponível é doce, o que em um 

primeiro momento seria a fração disponível para garantir a sobrevivência do homem. Desta 

pequena porcentagem, conforme citado, 97% pode ser encontrada em aquíferos, ou seja, águas 

subterrâneas.20 

Destaca-se a descrição de Cleary21  acerca dos números das reservas mundiais de águas 

subterrâneas: 

Existem muitas estimativas de reservas mundiais de água subterrânea. Infelizmente, aquela nem 

sempre são concordantes. Bower (1978), usando dados anteriores de Nace (1960) e Feth (1973, 

estimou a quantidade total de água subterrânea em 8,4x10(6) Km (6) Km³, metade da qual se encontra 

a mais de 800 metros de profundidade. 

Talvez a porcentagem de água subterrânea em relação a toda a água doce disponível cause maior 

interesse do que o volume total de água subterrânea armazenada. Se excluirmos as calotas polares e 

as geleiras, as quais se estima conterem 30x10(6) km³ de água congelada, a água subterrânea contribui 

com mais de 95% para a água doce disponível no planeta. A água doce remanescente é composta 

principalmente de lagos, rios e conteúdo de umidade nos solos. Nos Estados Unidos, onde existem 

muitos lagos, incluindo os Grandes Lagos, estima-se que 86% de toda a água doce disponível está na 

forma de água subterrânea. Com consideravelmente menor número de lagos do que os Estados 

Unidos, a água subterrânea no Brasil está estimada em mais de 95% da água doce disponível. 

Passando para o Brasil, verifica que este país é detentor de uma das maiores reservas de 

águas subterrâneas do mundo. O Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água Subterrânea 

do mundo, possui dimensão aproximada de 1,2 milhão de quilômetros quadrados; tem dois terços 

(840 mil km²) distribuídos em oito estados brasileiros. O remanescente terço passa pela Argentina, 

Paraguai e Uruguai.22 

Vê-se, portanto, que conforme R.W. Cleary23, no Brasil não há números exatos do volume de 

águas subterrâneas disponível, diferentemente do que ocorre em países desenvolvidos como os 

Estados Unidos, contudo se tem a perspectiva de que o país seja um dos maiores possuidores de 

recursos hídricos subterrâneos. 

A respeito do conceito de águas subterrâneas assevera Cid Tomanik Pompeu que: 

                                                        
20 BORGHETTI, N.; BORGHETTI, J. R; ROSA, E.F.F. Aquífero Guarani – A verdadeira integração dos países do Mercosul. Curitiba, 2004. 

21 CLEARY, R. W. Águas Subterrâneas. Princenton Groundwater Inc.: Clean Environment Brasil, 117 p., 1989. Disponível em: 
http://www.clean.com.br/cleary.pdf. Acesso em: Nov.., 2015. p. 03. 

22 BORGHETTI, N.; BORGHETTI, J. R; ROSA, E.F.F. Aquífero Guarani – A verdadeira integração dos países do Mercosul. Curitiba, 2004.   

23 CLEARY, R. W. Águas Subterrâneas. Princenton Groundwater Inc.: Clean Environment Brasil, 117 p., 1989. Disponível em: 
http://www.clean.com.br/cleary.pdf. Acesso em: Nov.., 2015. p. 04. 
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Sob o ponto de vista jurídico, podem ser consideradas subterrâneas todas as águas que não sejam 

superficiais, pois qualquer diferenciação hidrológica ou geológica que se faça a respeito é irrelevante 

sob este aspecto, sem que caiba distinguir-se se esta é ou, não corrente.  O oposto de água superficial 

é água subterrânea.  Juridicamente, como regra, aconselha-se o emprego do conceito amplo.24 

 Cleary25 define, no campo das ciências biológicas, a hidrologia das águas subterrâneas como 

“a ciência que estuda a ocorrência, movimentação e distribuição de água na porção subterrânea da 

Terra.“ 

Ressalta-se, ainda, a definição de Rebouças26: 

Água subterrânea é aquela que se encontra no subsolo da superfície terrestre. Constitui, assim, o 

fluído que ocupa os vazios de um estrato geológico. Nestes vazios há zonas saturadas e insaturadas. 

Na zona insaturada os vazios estão preenchidos por água e ar, e podem estender-se da superfície até 

profundidades que vão de menos de um metro a algumas centenas de metros em regiões semiáridas; 

a zona saturada ocorre logo abaixo da zona insaturada, onde os espaços estão preenchidos apenas 

por água. 

Com precisão, Cleary elabora um conceito mais amplo da categoria, intimamente ligado às 

ciências biológicas, diferentemente do que ocorre com Tomanik, que ressalta a irrelevância de um 

conceito mais restrito para o âmbito jurídico. 

Robert Cleary 27  explana ainda sobre a formação dos aquíferos e reservas de águas 

subterrâneas: 

De um modo geral, a água subterrânea tem sua origem na superfície e está intimamente ligada à água 

superficial. Porém, devido às diferenças óbvias entre os ambientes superficiais e subterrâneos, e 

também à tendência natural dos seres humanos a compartimentar sistemas complexos, estuda-se 

usualmente ou a hidrologia de água superficial ou a de água subterrânea, com pouca consideração 

dada à complexa interligação hidrológica entre as duas. 

Segundo o este autor28, “aquífero é uma formação geológica com suficiente permeabilidade 

e porosidade interconectada para armazenar e transmitir quantidades significativas de água sob 

gradientes hidráulicos naturais.” 

Consegue-se ainda, classificar os aquíferos como confinados e não confinados, dependendo 

                                                        
24 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de águas no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.p. 213 

25 CLEARY, R. W. Águas Subterrâneas. Princenton Groundwater Inc.: Clean Environment Brasil, 117 p., 1989. Disponível em: 
http://www.clean.com.br/cleary.pdf. Acesso em: Nov.., 2015. p. 01. 

26 REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Águas Subterrâneas. In REBOUÇAS, Aldo da Cunha; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galizia (Org. e 
Coord.). Águas Doces do Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras Editora, 2006. p. 8. 

27 CLEARY, R. W. Águas Subterrâneas. Princenton Groundwater Inc.: Clean Environment Brasil, 117 p., 1989. Disponível em: 
http://www.clean.com.br/cleary.pdf. Acesso em: Nov.., 2015. p. 02. 

28 CLEARY, R. W. Águas Subterrâneas. Princenton Groundwater Inc.: Clean Environment Brasil, 117 p., 1989. Disponível em: 
http://www.clean.com.br/cleary.pdf. Acesso em: Nov.., 2015. p. 10. 
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da presença ou ausência do lençol freático. Um lençol freático,  também conhecido como uma 

superfície freática é a superfície superior da zona de saturação que está em contato direto com a 

pressão do ar atmosférico, através dos espaços vazios no material geológico acima.29 

Vê-se, portanto, que o instituto Águas Subterrâneas é composto por vários conceitos não-

unânimes, possuindo ainda subclassificações, necessitando inclusive a conceituação de categorias 

como lençol freático, aquíferos e outros. 

O Brasil como possuidor de umas das maiores reservas hídricas subterrâneas, 

geograficamente localizado sobre o Aquífero Guarani, deve ser referência em legislação ambiental, 

para que tal reserva subterrânea hídrica não se perca ou se destrua diante da exploração desmedida 

que já acontece com outros recursos naturais. 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado 30 , a água é um recurso natural limitado e não 

limitado, como se raciocinou anteriormente no mundo e no Brasil, fazendo com que a água passasse 

a ser mensurada dentro dos valores da economia. Isso não pode nem deve levar a condutas que 

permitam que alguém, através do pagamento de um preço possa usar a água a seu bel-prazer. 

Tal ideal é compartilhado por Sivinskas31, que assevera a limitação dos recursos hídricos: 

A água é um recurso natural limitado. Pensava-se, anteriormente, que os recursos hídricos eram 

inesgotáveis, tendo-se em vista o aspecto cíclico da água. Tal limitação está relacionada com a poluição 

das bacias hidrográficas, com os escassos mananciais ainda existentes e o aumento do consumo pela 

população.  

O Brasil é rico em lençóis freáticos e, por isso, tem crescido muito a perfuração de poços 

artesianos. Eduardo Coral Viegas, com razão observa que: 

A utilização de água subterrânea é “aparentemente” vantajosa para o homem, já que ela é 

“normalmente” de melhor qualidade e obtida a preço inferior ao da água tratada. O aumento da 

poluição hídrica e a necessidade de destinação adequada do esgoto sanitário, com o fim de 

implementação do saneamento básico, fazem com que o custo da água tratada esteja cada vez mais 

elevado. Isso tem motivado até mesmo os consumidores residenciais a investir na perfuração de poços 

artesianos. A propósito, inclusive o setor público vem ampliando a exploração de fontes 

subterrâneas.  Agregue-se que a utilização de água subterrânea permite ao seu usuário não ser 

atingido pelos cada vez mais constantes racionamentos e rodízios de uso de água tratada.32 

                                                        
29 CLEARY, R. W. Águas Subterrâneas. Princenton Groundwater Inc.: Clean Environment Brasil, 117 p., 1989. Disponível em: 

http://www.clean.com.br/cleary.pdf. Acesso em: Nov.., 2015. p. 10. 

30 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18 ed..São Paulo, Malheiros, 2010. p. 462. 

31 SIVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 407 

32VIEGAS, Eduardo Coral. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 66. 
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Ademais, nota-se que o uso das águas e a preocupação do homem quanto a sua preservação 

não é tema recente.  

Assim, diante da relevância da preservação do meio ambiente e todos os seus recursos, faz-

se necessário um uso de forma racional também dos recursos hídricos, para a concretização de um 

desenvolvimento sustentável. 

Neste norte, França assevera que “uso racional das águas constitui um poderoso instrumento 

na concretização do desenvolvimento sustentável, haja vista o seu valor para a vida humana e para 

a evolução da economia”33 

Desse modo, apesar da importância dos recursos hídricos à vida humana, Graf e Freitas 

ressaltam que as normas brasileiras acerca das Águas Subterrâneas não são suficientes e possuem 

lacunas:  

Apesar da importância, as águas subterrâneas não vêm sendo objeto de regulamentação. Segundo o 

art. 26, inc. I, da Constituição Federal, elas se incluem entre os bens dos Estados. Nem sempre foi 

assim. Antes da vigência da nova ordem constitucional elas eram consideradas do proprietário, por 

acessão (CC, art. 1.229), admitindo o art. 96 do Código de Águas que o dono do terreno delas se 

apropriasse, contanto que não prejudicasse aproveitamentos existentes. O domínio das águas 

subterrâneas ordenado na Carta Magna não resolve, por completo, as dúvidas existentes. Discute-se, 

por exemplo, a quem pertencem essas águas quando se estendem pelo território de mais de um 

Estado.34 

Portanto, revela-se a importância do estudo a fim de se realizar uma análise das disposições 

normativas no ordenamento jurídico pátrio sobre o tema, verificando a suficiência das normas e 

ainda de que forma os recursos hídricos podem ser utilizados de maneira sustentável. 

 

3. NORMAS BRASILEIRAS SOBRE AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

3.1 Normas Constitucionais 

O ordenamento jurídico em âmbito nacional aborda o tema Águas Subterrâneas de maneira 

superficial, conforme se demonstrará no decorrer do artigo. 

                                                        
33 FRANÇA, Vladimir da Rocha. A estrutura do Estado e a Administração dos Recursos Hídricos no Brasil. In Xavier, YankoMarcius de 

Alencar, IRUJO, Antonio Embid, SILVEIRA NETO, Otacílio dos Santos. O Direito de Águas no Brasil e na Espanha: Um Estudo 
Comparado. Fortaleza: Fundação Konrad AdenauerStiftung, 2008 p. 79-102. p. 79. 

34 GRAF, Ana Cláudia Bento; FREITAS, Vladimir Passos de. Águas: aspectos jurídicos e ambientais. 3. ed. rev. e atual. Curitiba, PR: 
Juruá Ed., 2008.p. 26 
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A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 21 a 2235, determinou a instituição do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e estabelece que os recursos 

hídricossubterrâneos são de domínio dos Estados e, da União quando se estenderem pelo território 

de mais de uma Unidade Federativa: 

Art. 20 – São bens da União: 

[...] 

III- os lagos, rios, e quaisquer correntes de águas, superficiais ou subterrâneas, inclusive os aquíferos 

em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, 

ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as 

praias fluviais; 

IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

 

Art. 21 – Compete à União: 

X – Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de 

direitos de seu uso. 

 

Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: 

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

Parágrafo Único: Lei Complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas 

das matérias relacionadas neste artigo. 

 

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios; 

Parágrafo Único: Lei Complementar fixará normas para a cooperação entre União e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional.  

 

Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:  

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição;  

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais.  

                                                        
35  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. 
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§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não excluía competência suplementar 

dos Estados.  

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 

para atender a suas peculiaridades.  

§ 4° A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que 

lhe for contrário. 

Verifica-se que a Constituição Federal de 1988 distribuiu a competência legislativa sobre as 

águas para a União e foi a partir dessa constituição que as águas subterrâneas deixam de ser 

privadas. 

Também pelo Código Civil de 1916 as águas pertenciam ao proprietário do terreno por 

acessão, que delas usufruía livremente, salvo prejuízos aos aproveitamentos anteriores( artigo 526 

CC/16). 

A atual Carta Magna no tocante as águas subterrâneas, faz uma diferenciação em relação ao 

seu domínio de acordo com sua extensão. Quando estas extrapolam os limites estaduais ou 

nacionais, pertencem à União, se contidas unicamente no território estadual, pertencem ao estado. 

No caso das águas subterrâneas não existe tal distinção, o que leva ao entendimento, que 

independente dos limites dos aqüíferos, as águas pertencem ao estado. 

 

3.2 Normas Federais 

Em 1934, as águas subterrâneas já eram alvo de preocupação dos nossos legisladores, 

conforme se extrai do Código de Águas36 – Decreto Federal n. 24.643, de 10 de julho de 1934: 

Art. 96 – O dono de qualquer terreno poderá apropriar-se por meio de poços, galerias, etc., das águas 

que existam debaixo da superfície de seu prédio contanto que não prejudique aproveitamentos 

existentes nem derive ou desvie de seu curso natural águas públicas dominicais, públicas de uso 

comum ou particulares. 

Parágrafo Único: se o aproveitamento das águas subterrâneas de que se trata este artigo prejudicar 

ou diminuir as águas públicas dominicais ou públicas de uso comum ou particulares, a administração 

competente poderá suspender as ditas obras e aproveitamentos.  

 

Art. 97 – Não poderá o dono do prédio abrir poço junto ao prédio do vizinho, sem guardar a distância 

necessária ou tomar as precisas precauções para que ele não sofra prejuízo.  

                                                        
36  BRASIL, Decreto Federal n. 24.643, de 10 de julho de 1934. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm 
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Art. 98 – São expressamente proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar, para uso ordinário, 

a água do poço ou nascente alheia, a ele preexistentes.  

 

Art. 101 – Depende de concessão administrativa a abertura de poços em terrenos de domínio público.  

Estes artigos demonstram que naquela época já se pensavam nas questões de interferência 

entre poços, bem como na possibilidade de perfuração para o uso e ainda no instrumento da 

outorga, à época citado na forma de concessão administrativa.  

Ademais, o Código de Mineração 37  – Decreto-Lei nº 1.985, de 1940, faz uma breve 

consideração acerca do objeto de estudo deste trabalho em seu art. 10: 

Art. 10 – reger-se-ão por Leis especiais:  

V- as jazidas de águas subterrâneas 

Como expresso na Constituição Federal de 1988, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos 

deveria ser criado e sendo assim foi promulgada a Lei  9.43338, de 8 de janeiro de 1997, a qual 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que regulamentou o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

No art. 12 da norma supracitada, vem a primeira menção expressa às águas subterrâneas, 

por meio da qual o legislador estabeleceu que o uso das águas subterrâneas está sujeito à outorga. 

Veja-se: 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, 

inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; 

Essa Política Nacional de recursos hídricos instituiu o seguinte: 

a) O estado concede o direito de uso da água e não sua propriedade. A outorga não 

implica a alienação parcial das águas, mas o simples direito de uso; 

b) Usos prioritários e múltiplos da água. A água tem que: atender a sua função social e 

a situações de escassez. A outorga pode ser parcial ou totalmente suspensa, para 

atender ao consumo humano e dessedentação de animais. A água deve ser utilizada 

                                                        
37BRASIL, Decreto-Lei nº 1.985, de 1940. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0227.htm 

38  BRASIL, Lei n. 9433, de 8 de Janeiro de 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L94 
33.htm. 
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considerando seus usos múltiplos, tais como: abastecimento público, industrial, 

agrícola, diluição de esgotos, transporte, lazer, paisagística, potencial hidrelétrico, e 

as prioridades de uso serão estabelecidas nos planos de Recursos Hídricos. 

c) A água como um bem de valor econômico. A água é reconhecida como recurso 

natural limitado e dotado de valor, sendo a cobrança pelo seu uso um poderoso 

instrumento de gestão, onde é aplicado o princípio de poluidor – pagador, que 

possibilitará a conscientização do usuário. 

d) O Artigo 22 da Lei nº 9.433/97, estabelece que “os valores arrecadados com a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia 

hidrográfica em que foram gerados”, e isto pressupõe que os valores obtidos com a 

cobrança propiciarão recursos para obras, serviços, programas, estudos e projetos 

dentro da Bacia. 

e) A Gestão descentralizada e participativa. A Bacia Hidrográfica é a unidade de atuação 

para implementação dos planos, estando organizada em Comitês de Bacia. Isso 

permite que diversos agentes da sociedade opinem e deliberem sobre os processos 

de gestão da água, pois nos Comitês o número de representantes do poder público, 

federal, estadual e municipal, está limitado em até 50% do total 

Em termos de legislação e normais de âmbito Federal que dispõem acerca das águas 

subterrâneas, existe a Resolução n. 396, de 2008 do CONAMA39  que aborda a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento de águas subterrâneas. Extrai-se de seus arts. 2º e 3º: 

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - águas subterrâneas: águas que ocorrem naturalmente ou artificialmente no subsolo; 

 

Art. 3º As águas subterrâneas são classificadas em: 

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses destinadas à 

preservação de ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral e as que contribuam 

diretamente para os trechos de corpos de água superficial enquadrados como classe especial; 

II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento para quaisquer usos 

preponderantes devido às suas características hidro geoquímicas naturais; 

                                                        
39 BRASIL. CONAMA. Resolução n. 396, de 2008. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562 
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III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso 

preponderante, devido às suas características hidro geoquímicas naturais; 

IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o tratamento em função dessas 

alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido 

às suas características hidrogeoquímicas naturais; 

V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso 

preponderante menos restritivo; e 

VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que possam estar com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, destinadas a atividades que não têm requisitos 

de qualidade para uso. 

Por fim, tendo em conta a permissibilidade da nossa Carta Magna, destaca-se que as 

Unidades da Federação possuem capacidade para legislar acerca do uso das águas subterrâneas. 

Tal capacidade é exercida pela elaboração de leis e decretos estaduais. Dentro deste 

panorama, destaca-se o Estado de São Paulo que elaborou sua primeira lei sobre Águas 

Subterrâneas já em 1988 e ainda o Distrito Federal, o primeiro a disciplinar a Outorga do uso das 

águas no ano de 2001. Ressalta-se ainda que, a exemplo de outros Estados, Santa Catarina elaborou 

o seu Código de Águas já em 1994, o qual ainda não foi regulamentado, entretanto, alguns de seus 

dispositivos merecem destaque, e serão abordados a seguir. 

 

3.3 Normas Estaduais 

O Distrito Federal, um dos primeiros a regulamentar a sua Política de Recursos Hídricos. 

Neste, a Lei n. 2.725 de 13 de junho de 200140, criou regras gerais para o uso dos potenciais 

hidrológicos. 

No mesmo ano, o poder Executivo do Distrito Federal editou o Decreto de n. 22358 de 31 de 

agosto de 200141, que dispõe sobre o uso de água subterrânea no território da referida unidade da 

federação. 

                                                        
40  DISTRITO FEDERAL. Lei n. 2725 de 13 de junho de 2001. Disponível em: 

http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR-66916!buscarTextoLeiParaNorma 
JuridicaNJUR.action 

41   DISTRITO FEDERAL. Decreto n. 22358 de 31 de agosto de 2001. Disponível em: 
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_file=23a866be-89c4-3592-90b0-3c6bab74721c 
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Destaca-se do referido Decreto seus artigos 2º, 3º, 6º e 8º que definem o que é considerado 

água subterrânea, os tipos de uso outorgáveis, quais as exigências para concessão de outorga e 

outras determinações 

No art. 2º do Decreto n. 22358 de 31 de agosto de 200142, o legislador distrital conceituou o 

termo operacional Água Subterrânea da seguinte maneira: 

Art. 2° - A água subterrânea de que trata o caput d o artigo 1° deste Decreto está localizada no subsolo 

ou dele se origina em forma de exutório natural.  

Extrai-se, ainda, do art. 3º: 

Art. 3° - Para fins deste Decreto, entende-se por: 

I - água subterrânea - água que se localiza no subsolo preenchendo os poros das rochas granulares, 

cavernas de rochas solúveis, fraturas, fissuras ou fendas das rochas cristalinas; 

Destarte, ressalta-se que a legislação do Distrito Federal flexibiliza o uso da água subterrânea, 

não sendo qualquer perfuração para exploração, passível de outorga. O artigo 8º do Decreto n. 

22358 de 31 de agosto de 200143, disciplina quais os casos de captação isentos de outorga. Veja-se: 

Art. 8° - Está isenta de outorga a captação da água subterrânea destinada exclusivamente ao uso 

doméstico em área rural e a irrigação paisagística, que se enquadrem em um dos seguintes casos:  

I - poço tubular ou amazonas/cisterna/poço escavado/cacimba com profundidade inferior a 30m 

(trinta metros);  

II - poço tubular ou amazonas/cisterna/poço escavado/cacimba com vazão média de até 5m'/dia 

(cinco metros cúbicos por dia); 

III - os poços incluídos em pesquisa, com caráter exclusivo de estudo; Parágrafo único. Essas captações 

deverão obrigatoriamente ser cadastradas e ficarão sujeitas à fiscalização geral da Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos e da Vigilância Sanitária, na defesa da saúde pública. 

Diferentemente do definido no Distrito Federal, em Santa Catarina qualquer atividade ou 

empreendimento que altere as condições qualitativas ou quantitativas, depende de autorização do 

órgão Ambiental.  

Extrai-se do art. 4º da Lei n. 9.748/94 de Santa Catarina44: 

Art. 4º - A implantação de qualquer empreendimento ou atividade que altere as condições 

quantitativas ou qualitativas das águas superficiais ou subterrâneas depende de autorização da 

                                                        
42  DISTRITO FEDERAL. Decreto n. 22358 de 31 de agosto de 2001. Disponível em: 

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_file=23a866be-89c4-3592-90b0-3c6bab74721c 

43  DISTRITO FEDERAL. Decreto n. 22358 de 31 de agosto de 2001. Disponível em: 
http://www.tc.df.gov.br/SINJ/BaixarArquivoNorma.aspx?id_file=23a866be-89c4-3592-90b0-3c6bab74721c 

44  SANTA CATARINA. Lei n. 9.748, de 30 de novembro de 1994. Disponível em: 
http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/Legislacao/Lei-Estadual-9748-1994.pdf 
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Secretaria de Estado responsável pela Política Estadual dos Recursos Hídricos, através da Fundação do 

Meio Ambiente-FATMA, ou sucedâneo, na qualidade de órgão gestor dos recursos hídricos. 

Conforme o artigo 7º da referida Lei45, qualquer intervenção sem a devida autorização, 

constitui infração, passível de advertência, multa, intervenção administrativa multa, ou demais 

penalidades previstas no art. 8º da referida norma46. Veja-se: 

Art. 7º - Constitui ainda infração à presente lei: 

II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento, bem como exercer atividade relacionada com 

a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique em alterações no regime, 

quantidade ou qualidade das águas, sem autorização do órgão gestor dos recursos hídricos; 

[...] 

V - executar perfuração de poços, captar água subterrânea sem a devida aprovação; 

Art. 8º Sem prejuízo das demais sanções definidas pela legislação federal, estadual ou municipal as 

pessoas físicas ou jurídicas que transgredirem as normas da presente Lei, ficam sujeitas as seguintes 

sanções, isolada ou cumulativamente:  

I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades;  

II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de 100 (cem) a 1.000 (mil) vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência da Secretaria de Estado do Planejamento e Fazenda de Santa 

Catarina UFR/SC, ou qualquer outro título público que o substituir mediante conservação de valores;  

III - intervenção administrativa, por prazo determinado, para execução de serviços e obras necessários 

ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao 

uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos;  

IV - embargo definitivo, com revogação ou cassação da outorga se for o caso, para a administração 

pública repor incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, ou tamponar 

os poços de extração de água subterrânea, nos termos dos artigos 58 e 59 do Código de Águas;  

V - perda ou suspensão em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito do 

Governo do Estado;  

VI - perda ou restrição de incentivo e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público Estadual. 

O Estado de São Paulo já demonstrou preocupação com a preservação e regulamentação do 

uso das Águas Subterrâneas já em 1988, com  a elaboração da Lei Lei n. 6.134, de 2 de junho de 

198847. Destacam-se os seus artigos 4º e 10, in verbis: 

                                                        
45  SANTA CATARINA. Lei n. 9.748, de 30 de novembro de 1994. Disponível em: 

http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/Legislacao/Lei-Estadual-9748-1994.pdf 

46  SANTA CATARINA. Lei n. 9.748, de 30 de novembro de 1994. Disponível em: 
http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/Legislacao/Lei-Estadual-9748-1994.pdf 

47  SÃO PAULO. Lei n. 6.134, de 2 de junho de 1988. Disponível em: http://aguassubterraneas.cetesb.sp.gov.br/wp-
content/uploads/sites/42/2013/11/LeiEstadual_6134_88 

.pdf 
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Art. 4° - As águas subterrâneas deverão ter programa permanente de preservação e conservação, 

visando ao seu melhor aproveitamento. 

§ 1° - A preservação e conservação dessas águas implicam em uso racional, aplicação de medidas 

contra a sua poluição e manutenção do seu equilíbrio físico, químico e biológico em relação aos demais 

recursos naturais. 

§ 2° - Os órgãos estaduais competentes manterão serviços indispensáveis à avaliação dos recursos 

hídricos do subsolo, fiscalizarão sua exploração e adotarão medidas conta a contaminação 

dos aquíferos e deterioração das águas subterrâneas. 

Art. 10 - Os órgãos estaduais de controle ambiental e de recursos hídricos fiscalizarão o uso das águas 

subterrâneas, para o fim de protegê-las contra a poluição e evitar efeitos indesejáveis nas águas 

superficiais. 

§ 1° - O regulamento desta Lei instituirá um cadastro estadual de poços tubulares profundos e de 

captação de águas subterrâneas. 

§ 2° - Todo aquele que perfurar poço profundo, no território do Estado, deverá cadastra-lo na forma 

prevista em regulamento, apresentar as informações técnicas necessárias e permitir o acesso da 

fiscalização ao local dos poços. 

Além da preocupação com a preservação das Águas Subterrâneas, fica evidente a 

implantação de medidas para o controle dos poços perfurados, com a obrigatoriedade de cadastro 

de todas as perfurações, providência também implantada no Distrito Federal. 

Apesar da antiga legislação visando a preservação das Águas Subterrâneas no estado de São 

Paulo48, a norma que disciplinou de que forma se daria seu uso, foi editada apenas no ano de 2006, 

com o Decreto n. 50.66749, de 30 de março daquele ano. Nele, está previsto, além de outras 

disposições, quais os tipos de uso que não estão sujeitas à outorga. 

Artigo 5º - Estão sujeitos à cobrança todos os usuários que utilizam os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

§ 1º - Ficam isentos da cobrança prevista no “”caput”” deste artigo: 

1. os usuários que se utilizam da água para uso doméstico de propriedades ou pequenos núcleos 

populacionais distribuídos no meio rural quando independer de outorga de direito de uso, conforme 

dispuser ato administrativo do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, nos termos dos §§ 

1º e 2º do artigo 1º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 41.258, de 31 de outubro de 1996, 

acrescentados pelo artigo 36 deste decreto. 

                                                        
48  SÃO PAULO. Lei n. 6.134, de 2 de junho de 1988. Disponível em: http://aguassubterraneas.cetesb.sp.gov.br/wp-

content/uploads/sites/42/2013/11/LeiEstadual_6134_88.pdf 

49  SÃO PAULO. Decreto n. 50.667, de 30 de março de 2006. Disponível em: http://aguassubterraneas.cetesb.sp.gov.br/wp-
content/uploads/sites/42/2013/11/Decreto_Estadual_50667_2005.pdf 
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2. os usuários com extração de água subterrânea em vazão inferior a cinco metros cúbicos por dia que 

independem de outorga, conforme disposto no artigo 31, § 3º, do Decreto nº 32.955, de 7 de fevereiro 

de 1991. 

Nota-se, a exemplo das disposições das normas do Distrito Federal, que a extração de água 

subterrânea em vazão inferior a cinco metros cúbicos por dia independe de outorga. Ademais 

verifica-se, ainda, a inovação desta norma em acrescentar à dispensa de concessão os usuários que 

se utilizam da água para uso doméstico de propriedades ou pequenos núcleos populacionais 

distribuídos no meio rural. 

Conforme citado nas disposições normativas abordadas no presente estudo, o uso das Águas 

Subterrâneas depende, muitas vezes, de outorga, assunto que não será abordado neste artigo 

científico que teve como condão analisar tão somente a legislação vigente no Brasil que 

regulamentam o uso das águas subterrâneas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratou-se o presente artigo científico da análise legislativa e doutrinária das Águas 

Subterrâneas no Brasil. 

Conforme se depreendeu, o tema é de relevância atual e demanda de muito estudo e 

aprofundamento, razão pela qual a presente pesquisa demonstrou um pequeno esforço teórico 

como modo de se analisar se o ordenamento jurídico brasileiro garante o uso sustentável e de 

maneira racional das Águas Subterrâneas. 

Verificou-se que o direito ao acesso às águas dentro do ordenamento jurídico brasileiro, 

iniciou-se pelo Código de águas, sancionado em 1934, até a previsão constitucional, com a 

promulgação da Carta Magna de 1988. A partir disso, constatou-se o caráter fundamental do direito 

ao acesso à água, intimamente ligado ao direito à vida. 

Dentro desse contexto constatou-se que as águas subterrâneas são uma grande reserva 

hídrica do país, porém carecem de legislação e estudo sobre seu uso racional e de preservação. 

Iniciando-se pela Constituição Federal de 1988, verificou-se que as águas subterrâneas são 

consideradas como bens públicos e que independente dos limites dos aqüíferos, estas pertencem 

aos estados, diverso do que acontece com as águas superficiais onde há uma diferenciação em 

relação ao seu domínio de acordo com sua extensão. Quando estas extrapolam os limites estaduais 
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ou nacionais pertencem a União, se contidas unicamente no território estadual, pertencem ao 

Estado 

No âmbito das normas federais, foram analisados o Código de águas, de Mineração e ainda 

a Lei n. 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, além de resoluções do 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, oportunidade em que se constatou que o uso 

das águas é concedido pelo instrumento da Outorga. 

Ademais, nesse capítulo foi realizada uma breve análise acerca das normas elaboradas no 

estado de Santa Catarina e no Distrito Federal, precursores na matéria dentro do País. 
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FUNDAMENTOS DE UMA NOVA SUSTENTABILIDADE E SUA IMPORTÂNCIA PARA 

UM DIREITO TRANSNACIONAL 

 

Josemar Sidinei Soares1 

João Henrique Pickcius Celant2 

 

INTRODUÇÃO 

A tecnologia certamente é uma obra-prima da inteligência humana. Filosoficamente, não 

podemos pensar a sustentabilidade como uma contraposição entre Natureza e Desenvolvimento, 

mas em como a tecnologia pode preservar e aprimorar a Natureza para o bem humano. 

Fala-se no tripé da sustentabilidade: meio ambiente, homem e social.  No entanto, não 

podemos considerar essa relação apenas como uma busca por harmonia, no sentido de que o 

desenvolvimento social não poderia resultar em degradar o meio ambiente 

Essa harmonia é indispensável, mas não suficiente. Sustentabilidade é como construir 

relações entre esses três elementos que resultem em progresso e desenvolvimento humano. Não 

basta preservar o meio ambiente, é preciso preservá-lo e aperfeiçoá-lo. O nosso meio ambiente não 

é apenas aquela parte que vemos como “verde”, mas inclui também nossas cidades, nossos bairros, 

nossas casas, nossos quartos. O nosso meio ambiente é o mundo inteiro. A sustentabilidade precisar 

alcançar todas essas dimensões. 

Existem vários enfoques que podem ser dados para a sustentabilidade, o enfoque desse 

artigo é um enfoque humanista existencial, ou seja, o valor da sustentabilidade a partir de uma 

análise do homem e sua fenomenologia existencial. 

No ambiente pós-moderno, perdeu-se a visão aprofundada da sustentabilidade. A 

recuperação da percepção da relação homem e ambiente é fundamental na construção de uma 

sociedade e um Direito transnacional que sejam capazes de oferecer um cenário de sustentabilidade 

                                                        
1 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale 

do Itajaí - UNIVALI. Professor da UNIVALI. jsoares@univali.br. 

2 Doutorando e Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Mestre em Derecho Público pela Universidad de Caldas - UCaldas. Professor 
universitário. jcelant@gmail.com. 
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eficaz e integral e que tenha o homem como centro. 

 

1. PÓS-MODERNIDADE E TRANSNACIONALIDADE 

Jean-François Lyotard3 chama de pós-moderna o estado cultural após as transformações que 

afetaram as regras da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX. A era pós-

moderna quer representar uma segunda etapa, mais elevada, de progresso das ciências. 

A lógica da sociedade pós-moderna parece implicar uma comensurabilidade dos elementos 

e a determinabilidade do todo. Para os decisores a vida fica reduzida ao aumento do poder. Sua 

legitimação em matéria de justiça social e de verdade científica seria a de otimizar as performances 

do sistema. O critério de operatividade é tecnológico, porém ele não é pertinente para julgar o que 

é certo ou justo.4 

Nessa era que se inicia, com o colapso da modernidade observa-se uma busca desenfreada 

pelo progresso tecnológico e a propagação de uma ideologia do consumismo constante. Como 

consequência, vivemos em um mundo no qual aquilo que produzimos precisa ser consumido o mais 

rápido possível, para que novas produções surjam. Se por um lado isto impele o homem a pesquisar, 

criar e produzir sempre mais, por outro acarreta um estado de finitude existencial do indivíduo, que 

passa a buscar a felicidade apenas no consumo momentâneo de bens. Além disso, quem fornece a 

matéria-prima é o nosso mundo, que passa a ser explorado cada vez mais. 

Nessa era, o conhecimento perde espaço porque o homem descobriu que pode transformá-

lo em informação, que por sua vez pode ser transmitida com extrema facilidade através dos diversos 

meios de comunicação. A internet é uma revolução na facilidade de acesso à comunicação, uma 

aproximação entre pessoas de todas as partes do globo como jamais se viu na história da 

humanidade. 

A facilidade de comunicação neste globalizado mundo pós-moderno provoca ainda outro 

paradoxo surpreendente: a crescente individualização das pessoas acompanhada pelo surgimento 

das tribos, grupos sociais em que os indivíduos se reconhecem como possuidores dos mesmos 

hábitos e preferências.  

                                                        
3 LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1998, p. XV-XVI. 

4 LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1998, p. XV-XVI 
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A crescente individualização das pessoas é assinalada por Bauman quando este cita como 

grande exemplo os shoppings centers. Estes estabelecimentos oriundos da lógica capitalista não 

aceitam um contato profundo entre as pessoas, não é um espaço que as convida a visitar para 

interagirem entre si, mas apenas para o consumo. O importante é comprar no shopping center, não 

necessariamente manter ligações com outras pessoas.5 O shopping center tornou-se o templo do 

consumo, onde cada um cultua a própria individualidade como consumidor. 

O surgimento das tribos é trabalhado por Maffesoli. As tribos simbolizam uma nova 

realidade, na qual as relações humanas tornam-se cada vez menos profundas, pois as relações não 

se constituem por sentimentos sinceros de ver o aprimoramento existencial do outro, mas tão-

somente pelo compartilhamento de opiniões e preferências de estilo em política, moda, estética, 

etc. 

O fortalecimento de redes sociais e o contato virtual pela internet reforçam este argumento. 

As pessoas cada vez mais preferem uma comunicação a distância com indivíduos que talvez nunca 

encontrem pessoalmente. Em muitos casos o contato virtual passa a prevalecer em preferência ao 

contato real no mundo. As relações tornam-se mais superficiais na pós-modernidade.  

Por outro lado, este fenômeno também simboliza como o presente período desejava 

relativizar tantas culturas e instituições que acompanharam a humanidade até aqui. A religião, o 

Estado e tantas instituições que outrora receberam a confiança dos indivíduos foram em parte 

responsáveis por grandes conflitos, em especial as grandes Guerras Mundiais do último século.6 

A quebra de confiança nas ideologias e instituições predominantes conduzem à necessidade 

de relativização dos valores e da própria cultura. O homem entendeu que absolutizar uma ideologia 

pode causar práticas que em outros tempos geraram perigos como o anti-semitismo, por exemplo. 

O mundo pós-moderno é o mundo globalizado, em que a comunicação entre as pessoas 

                                                        
5 Interessante que Bauman aborda os shopping centers como templos do consumo, locais em que todos entram como produtos, e 

não como pessoas. “As leis do mercado se aplicam, de forma equitativa, às coisas escolhidas e aos selecionadores. Só as 
mercadorias podem entrar nos templos de consumo por direito, seja pela entrada dos ‘produtos’, seja pela dos ‘clientes’. Dentro 
desses templos, tanto os objetos de adoração como seus adoradores são mercadorias. Os membros da sociedade de consumidores 
são eles próprios produtos de comodificação. Sua degradação resregulamentada, privatizada, para o domínio da comodificação da 
política de vida é a principal distinção que separa a sociedade de consumidores de outras formas de convívio humano. Como em 
uma paródia macabra do imperativo categórico de Kant, os membros da sociedade de consumidores são obrigados a seguir os 
mesmíssimos padrões comportamentais que gostariam de ver obedecidos pelos objetos de seu consumo.” (BAUMAN, Zygmunt. 
Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2008, p. 82). 

6 Para uma revisão da história do século XX a partir de uma observação atenta das influências ideológicas, institucionais, valorativas 
e econômicas nas duas Grandes Guerras Mundiais é importante a leitura de Eric Hobsbawn (HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: 
o breve século XX. Tradução de Marcos Santavita. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995).  
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praticamente tornou-se instantânea, eliminado a barreira do tempo e do espaço. A internet 

aproximou a todos, colocando as diferentes culturas estão em constante comunicação. Esta 

facilidade de acesso à informação gera um cenário competitivo no mercado de trabalho. O indivíduo 

que conseguir criar algo novo de destaque conseguirá o retorno de seu esforço, seja numa inovação 

empreendedora ou tecnológica.  

Ao mesmo tempo em que a sociedade globalizada permite um desenvolvimento gigantesco, 

com vastas oportunidades de comércio, fluxo de capitais, avanço tecnológico, crescimento da 

qualidade de vida e, assim, grandes oportunidades de desenvolvimento econômico, há grandes 

riscos de crises financeiras, inseguranças, pobrezas, desigualdade social, entre outros. 

Aproveitando-se dessas oportunidades derivadas desse contexto, o que se percebe é que 

hoje grande parte do que ocorre na sociedade é determinada pelos jogos de poder de um grupo de 

pessoas do setor financeiro, chefes de bancos que ganham milhões causando crises financeiras 

mundiais7. 

O desenvolvimento da sociedade pós-moderna resultou no desenvolvimento de avançadas 

tecnologias e enormes metrópoles, porém não sem trazer severas consequências ao ambiente e a 

todos os seres humanos que dele dependem. A poluição desmedida resulta em doenças à espécie 

humana. A utilização da tecnologia para a busca de poder através de guerra resulta na morte de 

milhões de pessoas. 

Em um período marcado principalmente pelo alto desenvolvimento tecnológico, torna-se 

líder aquele que sabe investir em inovação, aquele que consegue constantemente criar produtos 

que acompanhem a velocidade ditada pela globalização e os meios de informação. 

Todo esse contexto demonstra que as dimensões sociais voltadas às nações em particular se 

tornaram insuficientes para gerir as novas concepções sociais, sendo assim, os estudos na seara da 

transnacionalidade se tornam cada vez mais fortes, falando-se ainda em um direito transnacional. 

Entende-se por transnacional espaços públicos não vinculados a um território específico que 

iriam além da ideia tradicional de Nação Jurídica, aceitando a pluralidade como premissa e 

possibilitando o exercício de poder a partir de uma pauta axiológica comum, consensual, destinada 

à viabilizar a proposição de um novo pacto de civilização. Essa pauta seria estabelecida por seleção 

                                                        
7 Sobre o assunto, assistir o documentário Trabalho Interno (TRABALHO Interno. Direção: Charles Ferguson. Produção: Audrey Marrs. 

Nova York: Sony Pictures Classics, 2010. 1 DVD). 
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consensual de valores, sendo que sua proteção não poderia ser viabilizada por intermédio das 

instituições nacionais, comunitárias ou internacionais atualmente existentes.8  

Tudo muda quando a atividade humana se libera do espaço, quando a mobilidade do homem 

e da economia faz voar em pedaços as demarcações geográficas. Substituída por agrupamentos 

temporários de interesses, desaparece a solidariedade espacial das comunidades territoriais.9 

Nesse cenário, a sustentabilidade torna-se fundamental. Conforme Cruz e Braga 10 , o 

desenvolvimento sustentável se sustenta sob três objetivos: 

[...] um econômico, como não poderia deixar de ser, já que é ele a própria sobrevivência da eficiência 

e do crescimento quantitativo; outro social-cultural que procura difundir uma limitação para a 

pobreza, como atuação repartidora dos ganhos, como um avanço democrático em busca da igualdade; 

e um terceiro que é propriamente o objetivo ecológico que consiste na preservação dos sistemas 

físicos e biológicos (recursos naturais lato sensu), os quais servem de suporte para a vida dos seres 

humanos. 

Compreende-se o desenvolvimento sustentável como sendo a conciliação entre a 

preservação do ambiente e o desenvolvimento socioeconômico, gerando grandes oportunidades 

de business que além de gerar grande lucro, auxilia o homem a viver na harmonia com o ambiente, 

assunto tratados por intelectuais como fundamental há mais de 2.500 anos. 

Ecologia (oikos + logos) é uma palavra de origem grega. Oikos significa ‘casa, lar’, e logos traz 

a ideia de ‘razão, estudo, discurso’. Sustentabilidade tem profunda relação com esta mensagem. 

Viver sustentavelmente é viver em harmonia e também conhecer profundamente a nossa casa, o 

nosso mundo. Um homem que sabe viver de modo sustentável aproveita a Natureza para si, mas 

sem denegri-la. Porque vê a Natureza, o mundo e a cidade, todas como suas casas. 

 

2. FUNDAMENTOS PARA UMA NOVA SUSTENTABILIDADE 

De acordo com a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento11 organizada 

pela Organização das Nações Unidas - ONU, “O desenvolvimento sustentável procura atender às 

                                                        
8 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a Emergência do Estado e do Direito Transnacional. In: CRUZ, Paulo 

Márcio; STELZER, Joana (Org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 61. 

9 FERRER, G. R.; CRUZ, P. M. Os novos cenários transnacionais e a democracia assimétrica. UNOPAR Cient., Londrina, v. 11, n. 2, p. 
35-46, Set. 2010, p. 35. 

10  BRAGA, Natan Ben-Hur; CRUZ, Paulo Márcio. Democracia e Desenvolvimento Sustentável. Revista Filosofia do Direito e 
Intersubjetividade, Itajaí, v. 1, n. 2, 2009, p. 16-17. 

11 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001, p. 
44. 
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necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro. 

A sustentabilidade é uma dimensão da ética, algo que busca garantir a vida, é uma questão 

existencial. 

Protágoras, sofista do século IV a. C., já dizia “O homem é a medida de todas as coisas [...] 

das coisas que são porque são, e das que não são porque não são.”. Em síntese, o mundo é 

entendido sempre na medida do homem. Vive-se tudo na medida do homem. Tudo que se conhece 

é relativo ao homem.  

Seja qual for a área da vida a qual se direciona (educação, direito, engenharia, poesia, música, 

matemática, biologia, administração, etc.), seja qual for o objeto que se estude, no fundo, sempre 

se estará vendo a si mesmo, entendendo a si mesmo. Saber que tudo que se contata é em relação 

a si é o mesmo que dizer que, seja qual for a relação que se faz com o outro, se com profundidade 

entender este outro, chegará o ponto em que este outro desaparecerá e então será possível ver a 

si mesmo. Pois se em tudo que se contata é em relação a si, em tudo se encontra a si mesmo. 

É essencial captar que o homem é um elemento que faz parte de um mundo, e que cada 

indivíduo constrói o seu próprio mundo, a partir de suas relações com as outras pessoas, objetos e 

o ambiente como um todo. Porém, na pós-modernidade, ocorre o que Frijot Capra chama de crise 

da percepção, caracterizada pelo pensamento estrito do materialismo-científico cominado com a 

compreensão separatista entre o indivíduo e o meio ambiente. 

 

2.1 A derivação das coisas a partir dos fenômenos naturais 

Primeiramente convém apresentar as primeiras ideias da relação do homem com o ambiente 

apresentadas pelos pré-socráticos, aqueles que formalizaram o chamado período cosmológico da 

filosofia grega, que investigaram o mundo em sua totalidade, o mundo como um organismo. 

A primeira noção da relação entre o homem e o mundo encontra-se em Tales de Mileto, que 

teria sido o primeiro filósofo. Tales afirmava que a água era a origem de todas as coisas. A água seria 

o physis, que no vocabulário da época significava tanto fonte originário como processo de 

surgimento e desenvolvimento, correspondendo a gênese.12 

Para Anaxímenes, o universo teria surgido através do duplo processo mecânico de rarefação 

                                                        
12 SOUZA, José Cavalcante de (Org.). Os Pré-Socráticos. São Paulo: Abril Cultural, 1996, p. 15. 



47 
 

e condensação de um ar infinito. O ar quando esquenta dilata-se e cria o fogo, e quando esfria se 

contrai e dá origem a água e depois à terra. Anaxímenes também constatou que o homem vive 

devido ao movimento de entrada e saída de ar.13 

Xenófanes assinala que o mar é fonte de água, de ventos e tantos outros fenômenos, ou seja, 

o conhecido esforço dos pré-socráticos em demonstrar que há elementos naturais que podem ser 

representados como princípios de todos ou pelo menos vários fenômenos naturais. 

Heráclito traz o mundo como fogo vivo, quase como um ser vivo, que está para além da 

necessidade de justificá-lo como criação de deuses ou de homens. O mundo é dinâmica constante, 

movimento fluído perene, tal como celebra a famosa frase que diz que um homem não pode 

banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez, nem o homem nem o rio são os mesmos. 

As várias citações de Empédocles abordam a proposição fundamental deste filósofo: nada se 

cria, nada se gera, tudo é resultado de transformação, que é essencialmente junção ou separação 

de elementos. A destruição ou morte de um ser não é o fim derradeiro, mas uma passagem, pois a 

matéria que revestia o ser morto retorna à natureza, propiciando vida a outros seres. O corpo dos 

animais gera alimento a outros; a água que cai da chuva evaporará e regressará à atmosfera. O ciclo 

natural é perfeito e contínuo, a vida e a morte são etapas da natureza para renovar a si mesma.  

Uma das preocupações fundamentais entre os gregos antigos é pensar a sociedade na 

mesma lógica do cosmos, da natureza. Isto envolve totalidade, reciprocidade entre os indivíduos, 

etc, ou seja, para os gregos, a sustentabilidade é o ser.  

 

2.2 Ecologia antropocêntrica 

Para entender o conceito de sustentabilidade ético-existencial, é preciso entender o meio 

ambiente a partir do homem. O homem é um filho da terra, dela ele se alimenta e em seu corpo 

reproduz, em modo sintético, a ordem deste planeta. Há uma continuidade complementar entre 

homem e planeta. O homem aperfeiçoa o ambiente para efetuar o próprio crescimento.14  

Se o homem desconhece a si mesmo, não administra a própria vida com saúde e não 

aperfeiçoa e realiza o próprio projeto, conforme o critério ético, ele não cumpre a dignidade de ser 

                                                        
13 SOARES, Josemar. Filosofia do Direito. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2011, p. 78. 

14 VIDOR, Alecio. Filosofia Elementar. IESDE: Curitiba, 2008, p. 167. 
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superior e ofende o próprio valor. Todo o erro praticado contra si mesmo repercute na ordem do 

ambiente onde ele vive.15 

O ambiente é uma extensão do organismo do homem e reflete a ordem e desordem de quem 

é responsável por zelar e regular-se pelas leis imanentes na própria natureza. Se o homem não 

resolve suas doenças e conflitos, fará o ambiente adoecer e, o ambiente devolverá ao homem as 

agressões que sofre.16 

O centro que irradia a desordem é o homem, é ele que projeta e amplifica no meio a 

desordem da própria vida individual e coletiva. Dele parte o medo da catástrofe, os anúncios que 

reforçam a angústia e as previsões menos animadoras. A agressão da dimensão não realizada em si 

próprio não lhe permite ver o ambiente como sua extensão.  

Ao invés do homem cultivar o autoconhecimento para resolver seus males, ele insiste em 

forçar a adaptação social e então pela salvação da desordem que ele mesmo insemina no 

ambiente.17 

A cultura e a ciência que o homem formalizou em base de uma consciência educada a olhar 

somente para o mundo externo, propiciou o avanço tecnológico, mas a insistência em adaptar o 

homem ao social manteve o homem em ignorância de si mesmo.18 

Nosso saber não necessita salvar e nem construir um novo planeta, mas precisa garantir um 

ambiente que não ofenda nem destrua a nossa vida. Sem compreender as regras da própria vida, 

sem saber ler todas as mensagens e depoimentos do próprio organismo, escritos por nossa alma 

inteligente, não saberemos organizar o ambiente sem que este ofenda a ordem do nosso corpo.19 

O progresso tecnológico deve ser acompanhado de uma ciência humana mais evoluída. A 

objetividade só é alcançada na síntese compreensiva que anula a aparente separação entre sujeito 

e objeto, entre corpo individual e corpo ambiente, entre matéria e inteligência.20  

 

 

                                                        
15 VIDOR, Alecio. Filosofia Elementar. IESDE: Curitiba, 2008, p. 168. 

16 VIDOR, Alecio. Filosofia Elementar. IESDE: Curitiba, 2008, p. 168. 

17 VIDOR, Alecio. Filosofia Elementar. IESDE: Curitiba, 2008, p. 170. 

18 VIDOR, Alecio. Filosofia Elementar. IESDE: Curitiba, 2008, p. 170. 

19 VIDOR, Alecio. Filosofia Elementar. IESDE: Curitiba, 2008, p. 178-179. 

20 VIDOR, Alecio. Filosofia Elementar. IESDE: Curitiba, 2008, p. 179-180. 
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2.3 A concepção sistêmica da vida 

Para se entender de fato a relação entre ambiente e homem, é preciso primeiro entender a 

indissociabilidade entre sujeito e objeto, ou seja, compreender a vida como um sistema. 

O problema é que o pensamento ocidental não percebe a unidade de todas as coisas, e sim 

opta-se por dividir o mundo em objetos e eventos isolados. É claro que essa divisão é necessária e 

útil para enfrentar o ambiente no dia a dia, porém não é uma característica fundamental da 

realidade, mas sim uma abstração elaborada pelo nosso intelecto afeito à discriminação e à 

categorização devido a falta de consciência e percepção dessa unidade.21 

É essa situação que Capra define como crise da percepção, em que as pessoas e as grandes 

instituições sociais concordam com os conceitos de uma visão de mundo obsoleto, tendo uma 

percepção da realidade inadequada para lidar com um mundo superpovoado e globalmente 

interligado.22 

A vida humana é uma vida no mundo, e esse mundo existe para o homem, e se o homem 

age contra o mundo, mesmo assim age no mundo. Logo, é impossível isolar o homem (sujeito) do 

mundo (objeto), nem de fato, nem de conhecimento.23 

Frijot Capra24 elucida que a própria física quântica mostra que não podemos decompor o 

mundo em unidades elementares que existam de maneira independente. Quando se desvia a 

atenção dos objetos macroscópicos para as partículas subatômicas, o que se vê não é blocos de 

construção isolados e sim uma teia de relações entre as várias partes de um todo unificado. 

Desde Newton os físicos têm acreditado que os fenômenos físicos podiam ser reduzidos às 

propriedades de partículas materiais rígidas e sólidas, no entanto, no década de 20, a teoria quântica 

forçou-os a aceitar o fato de que os objetos materiais sólidos da física clássica se dissolvem, no nível 

subatômico, em padrões de probabilidade semelhantes a ondas.25 

Esses padrões não representam probabilidades de coisas, mas sim, probabilidades de 

interconexões. Sendo assim, as partículas subatômicas não são coisas, mas interconexão entre 

coisas, que por sua vez são interconexões de outras coisas, e assim por diante, nunca chegando a 

                                                        
21 CAPRA, Frijot. O Tao da Física: Um paralelo entre a Física Moderna e o Misticismo Oriental. 22. ed. São Paulo: Cultrix, 2000, p. 103. 

22 CAPRA, Frijot. A Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São Paulo: Cultrix, 1996, p. 26. 

23 KOJÈVÈ, Alexandre. Introdução à leitura de Hegel. Rio de Janeiro: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2002, p. 48. 

24 CAPRA, Frijot. A Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São Paulo: Cultrix, 1996, p. 40. 

25 CAPRA, Frijot. A Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São Paulo: Cultrix, 1996, p. 41. 
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nenhuma coisa, apenas interconexões.26 

Todo e qualquer organismo é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo, desde 

a menor bactéria, passando pelas plantas e animais, até os seres humanos. No corpo de um ser 

humano, por exemplo, as células e os tecidos são sistemas vivos, sendo o cérebro o exemplo mais 

complexo. Porém, os sistemas não se resumem a organismos individuais e suas partes, os mesmos 

aspectos de totalidade são exibidos em sistemas sociais, como um formigueiro e uma colmeia no 

mundo animal e o núcleo familiar nos seres humanos, e em ecossistemas que consistem em uma 

grande variedade de organismos e até mesmo de matéria inanimada em interação mútua. A 

preservação de uma área selvagem não é de árvores ou espécies de animais, mas de toda uma 

complexa teia de relações entre eles.27  

Um exemplo dessa complexa teia de relações é fornecida por Margulis e Sagan28: 

Todos os organismos levam vidas múltiplas. A bactéria cuida de suas próprias necessidades na lama 

de um charco salgado, mas também molda o ambiente e altera a atmosfera. Como um membro da 

comunidade, retira os dejetos de um vizinho e gera o alimento de outro. O fungo cuida de sua vida em 

meio aos detritos florestais, enquanto perfura a folha de uma árvore próxima e ajuda a fechar o círculo 

do fluxo biosférico do fósforo. 

Todos os sistemas naturais são totalidades cujas estruturas específicas resultam das 

interações e interdependência de suas partes. As atividades dos sistemas naturais envolvem uma 

interação simultânea e mutuamente interdependente entre seus diversos componentes, as 

propriedades sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado, física ou teoricamente, em 

elementos isolados. Embora se possa discernir as partes individuais de um sistema, a natureza do 

todo é sempre diferente da simples união de partes separadas.29 

Maturana30 destaca que o meio, enquanto espaço no qual um sistema funciona como um 

todo, tem uma dinâmica estrutural independente da dinâmica estrutural dos sistemas que ele 

contêm, apesar de ser modulado pelos seus encontros com eles. Portanto, o meio e os sistemas que 

ele contém estão em mudanças estruturais contínuas, cada uma de acordo com sua própria 

dinâmica estrutural e cada um modulado conforme as mudanças estruturais que causam um no 

outro através de seus encontros. 

                                                        
26 CAPRA, Frijot. A Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São Paulo: Cultrix, 1996, p. 41. 

27 CAPRA, Frijot. O Ponto de Mutação: A Ciência, a Sociedade e a Cultura emergente. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 2007, p. 260. 

28 MARGULIS, Lynn; SAGAN, Dorion. O que é vida? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 226. 

29 CAPRA, Frijot. O Ponto de Mutação: A Ciência, a Sociedade e a Cultura emergente. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 2007, p. 260. 

30 MATURANA, Humberto. Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 177. 
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Resumindo: todo ser vivo existe como um sistema dinâmico em contínua mudança 

estrutural, o modo de viver que define uma espécie, uma linhagem, ou um sistema de linhagem, se 

dá em uma dinâmica de relações entre o homem e o meio.31 

As propriedades das partes não são intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do 

contexto do todo mais amplo. Por isso que quando se fala em ecologia de forma profunda não se 

fala em uma coleção de objetos isolados, mas sim de uma rede de fenômenos que estão 

interconectados e interdependentes, reconhecendo assim o valor intrínseco de todos os seres vivos, 

concebendo os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida.32 

Michel Maffesoli33 fala que o eu, o objeto do conhecimento e o próprio conhecimento fazem 

um só corpo, numa perspectiva holística que parece a mais adequada para perceber a estreita 

ambição dos diversos elementos da sociedade complexa. A consciência de si, o meio natural e o 

social onde se está situado, e a compreensão do conjunto estão organicamente ligados. É tal 

inserção que permite uma visão de dentro, essa intuição reprimida pela modernidade. 

Conforme aduz Antonia Ferreira Nonata 34 , é lamentável que os líderes políticos, 

administradores e até mesmo os professores das grandes universidades, não reconheçam essa 

realidade. Isso evidencia a necessidade urgente de mudança da percepção da realidade, marcada 

pela compreensão de que os problemas que a sociedade vivencia são sistêmicos, interligados e 

interdependentes. 

 

2.4 A Relação “EU” e “TU” 

Martin Bubber35  afirma que o homem explora a superfície das coisas e as experiencia, 

adquirindo delas um saber sobre a sua natureza e sua constituição, ele experiencia o que é próprio 

às coisas, porém, o homem não se aproxima do mundo somente através de experiências, mas 

principalmente na relação com o outro. 

O “Eu” em relação ao “Tu” não sofre uma experiência, e sim entra em uma relação que pode 

                                                        
31 MATURANA, Humberto. Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 95. 

32 CAPRA, Frijot. A Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São Paulo: Cultrix, 1996, p. 26, 41. 

33 MAFFESOLI, Michel. Elogio da Razão Sensível. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 144. 

34 NONATA, Antonia Ferreira. Paradigmas do Conhecimento: do moderno ao ecológico. Diálogo Educ., Curitiba, v. 7, n. 22, p. 259-
275, set./dez. 2007. Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd1=1587&dd99=pdf>. Acesso em: 07 jun. 
2012, p. 271. 

35 BUBBER, Martin. Eu e Tu. 6. ed. São Paulo: Centauro, 2003, p. 5-13. 
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perdurar mesmo sem o conhecimento dos envolvidos, acontece entre ambos mais do que suas 

mentes, limitadas a experiência, conseguem perceber. Conforme Bubber36, aqui que se encontra o 

berço da verdadeira vida, não há lugar para fraudes. 

Nesse sentido, a obra de arte não é uma concepção do espírito do artista, mas uma aparição 

que lhe apresenta, exigindo dele um poder eficaz, “Trata-se de um ato essencial do homem: se ele 

a realiza, proferindo de todo o seu ser a palavra princípio EU-TU à forma que lhe aparece, aí então 

brota a força eficaz e a obra surge”37. 

A relação “eu e tu” é imediata, não havendo nenhum jogo de conceitos, esquema ou fantasia. 

Se o homem vive somente na medida de sua satisfação com as coisas que experiencia e utiliza, ele 

vive no passado e seu instante é privado de presença. Os objetos são fatos do passado enquanto a 

essência é vivida no presente.38 

É através dessa relação que se compreende o que é o amor, sentimento verdadeiramente 

sustentável. O amor não está ligado ao “EU” de tal modo que o “TU” se torna um objeto, ele se 

realiza entre o “EU” e o “TU”, sendo que aquele que desconhece isso, não sabe o que é o amor, 

mesmo que atribua ao amor os sentimentos que vivencia, experiência, percebe e exprime, amor é 

a responsabilidade de um “EU” para com o “TU”.39 

É através da relação do “EU” e “TU” que se entende o significado de cada olhar, qualquer 

palavra seria falsa, os entes vivem em torno do ser, mas ao se aproximar de cada um deles atinge-

se sempre o ser.40 

A relação entre duas pessoas é reciprocidade, um atua sobre o outro, os alunos formar os 

professores, as obras edificam seus construtores, vive-se em um fluxo torrencial de reciprocidade 

universal.41 

 

2.5 A relação sustentável entre o homem e o seu corpo 

Compreendida a relação entre o homem e o ambiente como um todo, convém entrar nas 

                                                        
36 BUBBER, Martin. Eu e Tu. 6. ed. São Paulo: Centauro, 2003, p. 16. 
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38 BUBBER, Martin. Eu e Tu. 6. ed. São Paulo: Centauro, 2003, p. 19-21. 

39 BUBBER, Martin. Eu e Tu. 6. ed. São Paulo: Centauro, 2003, p. 23. 

40 BUBBER, Martin. Eu e Tu. 6. ed. São Paulo: Centauro, 2003, p. 23-24. 

41 BUBBER, Martin. Eu e Tu. 6. ed. São Paulo: Centauro, 2003, p. 24. 
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relações específicas que compõem as diversas dimensões da vida humana, começando com a relação 

entre o corpo humano e sua psique. 

Maurice Merleau-Ponty42, em sua obra Fenomenologia da Percepção, traz a ideia de que a 

existência se dá de modo intersubjetivo, o “eu” se constrói na relação com o outro, e nesta dialética 

o corpo é fundamental, pois é abertura do eu para o mundo. 

É pelo corpo que se contata o mundo. Através do corpo se vê, ouve, sente-se através do tato, 

do cheiro, do sabor. Por meio do corpo sente-se influências externas ressoarem nos órgãos internos. 

Pelo corpo sente-se o outro, sente-se os objetos e o mundo. 

E o inverso também é verdadeiro: pelo corpo sente-se o outro e o mundo interagindo com o 

homem. Merleau-Ponty enfrenta de modo indireto a problemática da psicossomática, já proposta pela 

psicanálise. Há ligação entre corpo e mente, corpo e consciência. Tudo aquilo que acomete o corpo, 

possui relação com a existência do indivíduo. Nada que ocorre no corpo pode ser reduzido a apenas 

fenômeno biológico, em tudo há também participação da atividade psíquica. 

Alguém que perde a faculdade da fala aparentemente poderia ser apenas um problema 

biológico, porém, se analisado mais a fundo, pode se descobrir que a pessoa não “perdeu” a fala, mas 

a “esqueceu”, eliminou-se, ou pelo menos reduziu-se consideravelmente, a comunicação com o 

mundo externo devido a uma forte angústia, e no desejo de não se comunicar com mais ninguém o 

indivíduo esquece a fala, assim não precisará mais suportar os outros. 

Esquece-se a fala como esquecem-se momentos da infância, esquecem-se objetos, pessoas. 

Porém, ainda que a consciência possa esquecer, isso não significa que estas coisas deixem de existir, 

elas seguem presentes, fazendo realidade e o corpo expressa isso. O corpo sempre comunica tantas 

reações que o homem não capta racionalmente. 

As possibilidades do significado de uma dor de cabeça, de um problema intestinal, de uma 

sensação repentina de frio quando a temperatura permanece a mesma, são múltiplas. O importante a 

se entender é que o corpo é a primeira casa, e ela comunica tanto o que acontece com o morador 

interior, o “eu”, como a influência dos sujeitos externos, outras pessoas, objetos, lugares. Conhecendo 

o corpo, conhece-se melhor a primeira casa do homem e o modo como causa impacto com o mundo. 

 

2.6 A sustentabilidade na relação com a casa 
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Entendida a relação entre a mente e corpo, parte-se para a compreensão da relação entre o 

sujeito e o ambiente em que vive. Gaston Bachelard43 em sua obra A Poética do Espaço busca 

demonstrar como a casa é sempre expressão da existência e dinâmica psíquica de seu morador. Se o 

corpo é a primeira casa e sempre fala através do homem, a casa em que se vive é a primeira extensão 

do corpo e também sempre fala através do homem. 

Para Bachelard o formato da casa influencia na vida do morador, podendo incrementar o seu 

potencial ou sufocar, causando regressão. Para o autor, seria preciso transcender a visão puramente 

objetiva e material da casa e ver que ela envolve toda a complexidade da dinâmica psíquica. 

Bachelard aborda a casa como um microcosmo, um pequeno Universo em que vive apenas o 

morador. A casa é o reflexo do momento atual de espírito do morador. O modo como é decorada, 

como é posicionada as plantas e flores, como é reordenada os móveis e objetos, como é renovada 

com novos quadros, etc, em tudo isso revela-se um cuidado do sujeito com o seu pequeno mundo. A 

casa pode ser tanto um espaço de revigoração, de meditação, após longas jornadas de trabalho, 

proporcionando momentos especiais de contato consigo mesmo, como reforço ao enclausuramento, 

provocando mais stress e dor. 

Bachelard44 também assinala que o desenho da própria casa pode ser utilizado como um teste 

com crianças. Pedir para uma criança desenhar sua casa é pedir que revele os seus sentimentos 

íntimos. Por exemplo, se a criança desenha uma chaminé com fumaça saindo dela, representa que há 

um fogo dentro da casa, um fogo tão vivo que pode ser visto saindo pela chaminé, ou seja, essa criança 

é feliz, vive em um ambiente positivo cheio de energia. No caso de uma criança infeliz, o desenho 

trará marcas de sua angústia. Uma criança que sofreu muito desenhará uma casa fria, estreita, fechada. 

As árvores ao redor são retas como se estivessem a vigiando. Em compensação, um desenho que na 

porta há uma maçaneta mostraria uma funcionalidade, uma expressão de abertura. No seu valor 

simbólico a maçaneta mais abre do que fecha, é um detalhe esquecido nos desenhos das crianças mais 

rígidas. 

Um detalhe de grande importância de união entre o morador com a sua casa e que 

frequentemente é deixado de lado ou delegado a terceiros é a atividade doméstica. Os serviços 

domésticos guardam ativamente a casa, a mantém em uma segurança do ser. O trabalho doméstico se 

torna uma atividade criadora no momento que acrescenta um clarão de consciência em um gesto 

maquinal, o indivíduo faz fenomenologia esfregando um velho móvel, fazendo sentir novas 
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impressões sob o âmbito doméstico.45 

O morador ao esfregar um móvel com um paninho de lã, que aquece tudo o que toca, passa 

um pouco de cera aromática em sua mesa, cria um novo objeto, integra o mesmo no estatuto da casa. 

Os objetos acariciados nascem realmente de uma luz íntima, chegam a um nível maior de realidade 

que os objetos indiferentes. Esses objetos propagam uma nova realidade do ser, assumindo não 

somente seu lugar em uma ordem, mas uma comunhão de ordem.46 

A casa é ponto de grande importância para o estudo fenomenológico dos valores da intimidade 

do espaço interior do ser, desde que seja considerada ao mesmo tempo em sua unidade e 

complexidade, integrando todos os seus valores particulares em um valor fundamental. A casa fornece 

simultaneamente imagens dispersas e um corpo de imagens, em ambos os casos a imaginação 

aumenta os valores da realidade. Através das lembranças de todas as casas em que se encontra abrigo, 

de todas as casas em que se sonha habitar, é possível isolar uma essência íntima e concreta que é uma 

justificação do valor singular de todas as imagens intimamente protegidas do morador.47 

A expressão ecologia deriva do grego, com oikos, que significa lar, e logos, estudo, discurso. 

A casa é o primeiro mundo da pessoa. Não se pode tentar reorganizar o grande mundo, resolver seus 

problemas, se antes não se é capaz de fazer o próprio pequeno mundo em algo de valor e que estimule 

o aprimoramento. 

 

2.7 Direito, Transnacionalidade e Sustentabilidade 

Para Platão, o jurista não deveria se ocupar apenas com a aplicação ou estudo das leis já 

existentes, nem mesmo encontrar as leis mais adequadas aos desejos de sua clientela, ou seja, a 

finalidade do direito não seria satisfazer cobiças, a tarefa do jurista seria tentar alcançar o bem.48 

O Direito para Osvaldo Ferreira de Melo 49  é o “Complexo de princípios e normas 

comprometidos com os valores sociais, que o Estado torna incondicionais e coercitivos para regular 

a convivência social”. 

Para Osvaldo Ferreira de Melo, o Direito não se resume a simples legislação ou Constituição, 
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mas princípios e normas comprometidas com os valores sociais. Se a norma deixa de corresponder 

aos valores sociais, não deveria mais fazer parte do Direito. 

Ehrlich50 define o Direito como “[...] ordenador e o suporte de qualquer associação humana 

e, em todos os lugares, encontramos comunidades porque organizadas. 

No conceito de Ehrlich não há como se entender o Direito como unicamente a legislação 

imposta em determinada sociedade, afinal, o Direito corresponde a todo tipo de organização e 

suporte das associações humanas, e há comunidades primitivas que desconhecem o Direito 

positivo, mas nem por isso não deixam de possuir manifestações normativas que, complementando 

com o conceito de Osvaldo Ferreira de Melo, correspondem aos valores sociais da comunidade em 

questão e ao bem de Platão. 

O conceito de Direito está longe de ser unânime, muitos não são nem sequer semelhantes, 

mas que é necessário entender, é que o Direito não pode mais ser vista como simplesmente a 

legislação de determinada nação, o Direito tem o papel de orientação, de pedagogia da sociedade, 

e, sendo assim, deve ser maleável, acompanhar as mudanças e relativizações cada vez mais 

frequentes na sociedade pós-moderna, corresponder aos valores sociais, caso o contrário, em vez 

de ser pedagogia, de permitir a liberdade do ser humana, transforma-se em um limitador de valores, 

indo contra a liberdade que deveria proteger, conforme Kant51: “O direito é, portanto, a soma das 

condições sob as quais a escolha de alguém pode ser unida à escolha de outrem de acordo com uma 

lei universal de liberdade”. 

Todo o contexto abordado nesse artigo, leva à discussão da possibilidade do rompimento da 

“bolha” protetora do local para uma nova estética jurídica transformada pelo novo tempo e pelo 

novo espaço, em que não suporta a presença hermética de ordenamentos estatais fechados e 

incompreensíveis, e sim faça jus a uma sociedade em que o certo não existe e as verdades são 

relativas.52 

Mas como pode o Direito não ser totalmente positivista sem causar insegurança? Como 

construir um direito transnacional que corresponda a valores socais de nações com culturas e 

                                                        
50 EHRLICH, Eugen. Fundamentos da Sociologia do Direito. Brasília: UNB, 1986, p. 24-25. 

51 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Bauru: EDIPRO, 2003, p. 76. 

52 PEREIRA, Agostinho Oil Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe. A Sustentabilidade Ambiental e a Teoria dos 
Sistemas na Sociedade Transnacional. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 1, p. 70-83, jan./abr. 2012. Disponível em: 
<http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3639>. Acesso em: 07 jun. 2012, p. 72. 
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costumes tão distantes? Como criar regras jurídicas que correspondam a uma sustentabilidade 

integral, e não exclusiva de preservação ambiental que em muitos momentos parece mais combater 

a liberdade humana do que preservá-la? 

A própria Democracia, da forma que é feita hoje, encontra-se em crise, as sociedades tidas 

como democráticas se confrontam com uma séria de novos desafios para os quais não estão 

preparadas. O mundo complexo da globalização e da pós-modernidade reduz a democracia a um 

mero procedimento.53 

O ordenamento jurídico transnacional constitui-se, conforme Cruz e Bodnar 54 , em um 

conjunto ou sistema em que suas normas responderiam a pautas axiológicas comuns que 

justificariam sua consideração como um todo e que atualmente são praticamente impossíveis de 

serem alcançadas pelos direitos nacionais, comunitário e internacional. 

O Direito que adviria de um ambiente político-jurídico transnacional teria que ser forjado 

com base em princípios de sustentabilidade e solidariedade. Neste novo modelo de organização 

social que está por surgir, é essencial que os princípios de uma formação humanista que servira de 

base para a construção da civilização ocidental sejam atualizados ao modo como a humanidade se 

encontra na realidade contemporânea, não se perdendo por esta via a busca por realização do valor 

humano nesta reorganização política. 

Um Direito Transnacional precisa pensar a sustentabilidade em um sentido mais amplo, 

precisa ter o ser e sua relação com o mundo como centro, caso contrário, a norma continuará sendo 

regras externas positivas, que longe de desenvolver o ser, apenas limita sua liberdade e não resolve 

os problemas sociais que a falta de sustentabilidade hoje ocasiona. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade contemporânea se tornou um espaço com muitas opções e possibilidades, 

porém as pessoas perderam o critério de relação com o ambiente de modo sustentável. As 

preocupações do humano no mundo hoje passam pela contínua e irresponsável busca de satisfazer 

seus desejos em busca de uma tal felicidade extremamente estereotipada em modelos de consumo 

                                                        
53 MIGLINO, Arnaldo. Democracia não é apenas procedimento. Curitiba: Juruá, 2006. 

54 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a Emergência do Estado e do Direito Transnacional. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (Org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 65. 
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de coisas, pessoas, ambientes. O resultado é um estilo de vida muito superficial, angustiante e 

estressante. 

As pessoas estão com muita dificuldade de conduzir de modo equilibrado suas existências, e 

isso se demonstra pela quantidade de suicídios e homicídios, inclusive no ambiente familiar. Os 

indivíduos se demonstram doentes e por consequências o ambiente reflete tal estado. 

Seja no ambiente social ou familiar, os papéis humanos não estão sendo um modo de 

desenvolver e viver em completude, não se está conseguindo construir a dignidade humana. Existe 

uma grande dificuldade de se fazer a construção histórica de cada um na sociedade, aplicando o seu 

potencial de natureza no aqui e agora de modo sustentável como indivíduo e como cidadão. 

Os sistemas jurídicos estão se desenvolvendo muito em termos de premissas, princípios e 

normas, mas há o risco de se criar metanarrativas jurídicas e sociais, mas a vida como é, na realidade, 

as pessoas individualmente continuam com muita dificuldade de viver de forma sustentabilidade. 

É necessário que no mundo atual haja uma expansão da ideia de sustentabilidade como uma 

simples preservação do meio ambiente, da natureza, para uma ideia muito mais ampla, em que a 

sustentabilidade corresponde às relações entre o ser humano e todos os elementos que compõem 

o mundo a sua volta. Falta ao homem uma maior consciência de si para que haja uma maior 

percepção da troca de informações constantes que existe entre o meio e a pessoa, profundamente 

influenciada por todos os objetos e acontecimentos ao seu redor. 

O primeiro ambiente humano é o próprio corpo, suas funções e condição ontológica. Ali já 

está dado a cada um os requisitos de como a vida funciona neste planeta. Existe indicações de 

segundo a segundo de como se manter vivo e como aprimorar as condições de vida. Porém, perdeu-

se muito em nível de percepção, a vida atual estimula muito uma obsessão mental e distanciamento 

do agora, há um nível cada vez maior de padrões neuróticos e esquizofrênicos. Cada vez o sujeito 

tem menos competência para dar conta do agora, do aqui, do seu tempo e espaço. 

Nesse contexto começa a dificuldade de lidar consigo e o outro se torna algo ou alguém 

apenas na medida de satisfação dos desejos e não mais como alguém com fim em si mesmo. A 

condição humana gera muito desequilíbrio emocional e conflitos sociais, e o ambiente, nas suas 

diversas dimensões, torna-se facilmente em desordem em todos os sentidos. 

Essa condição existencial que o direito transacional não pode negligenciar, pois as 

instituições têm essa fenomenologia humana como realidade. É necessária uma pedagogia social 
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que tenha o critério de sustentabilidade existencial baseada em dois pontos: o cultivar-se, ou seja, 

ter equilíbrio orgânico, mental, emocional e de relação; e perceber, a cada instante, as indicações 

que o próprio organismo oferece sobre como se deve portar em relação ao primeiro ambiente 

humano, que está completamente integrado a todo o universo como fenomenologia histórica. 

Existe um critério ético de sustentabilidade existencial em cada ser vivo que permite 

construir o grande desafio de se ter harmonia com a natureza humana. Sem esse critério, só resta a 

coerção moral ou jurídica, policiar as pessoas para que tenham condutas mínimas de 

sustentabilidade por força externa apenas, e não pela condição ontologia de ser que é húmus, 

humano pessoa do planeta terra 

Assim, a sustentabilidade financeira e econômica não basta. Cada pessoa, na medida que 

aumenta e melhora a relação consigo mesmo na perspectiva da percepção de si como 

fenomenologia orgânica, emociona e mental, pode se repropor como ser vivo e homem social e 

cultural. Sem esta condição existencial de sustentabilidade as coerções estatal e transnacional terão 

muito trabalho e não terão êxito suficiente.  
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OS DESAFIOS DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV PARA A 

SUSTENTABILIDADE URBANA 

 

Patricia Trentin Colzani1 

Marcus Polette2 

 

INTRODUÇÃO 

Em menos de um século, a população mundial predominantemente rural passou a habitar as 

cidades de forma desordenada. Esse fenômeno, que se deu com maior força entre as décadas de 

1960-80 no Brasil, culminou na inserção de novas diretrizes urbanas, com a Constituição Federal de 

1988. A propriedade privada passa a ter que cumprir sua função social e o bem da coletividade, 

assim como o equilíbrio ambiental, passa a estar acima do direito individual. Nasce, nesse contexto, 

o Estatuto da Cidade, considerado também o Estatuto da Sustentabilidade3, e com ele o Estudo de 

Impacto de Vizinhança - EIV. 

O EIV deve estar previsto nos Planos Diretores Municipais e é o instrumento que vai avaliar 

a pertinência da inserção de novos empreendimentos no meio urbano, assim como propor 

alterações, medidas mitigatórias e compensatórias para liberação da nova construção. 

Essas reflexões iniciais remetem às hipóteses de pesquisa que norteiam o desenvolvimento 

desse artigo: os Estudos de Impacto de Vizinhança que vem sendo desenvolvidos nas cidades 

brasileiras conseguem contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável; e indicadores de 

sustentabilidade podem auxiliar no processo de elaboração e análise do EIV. 

Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar se os requisitos do Estudo de Impacto de 

Vizinhança conseguem contribuir efetivamente com o desenvolvimento de cidades sustentáveis, 
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utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa descritiva através de estudos de 

indicadores de sustentabilidade. 

Dessa forma, abordar-se-á brevemente a política urbana no Brasil, até a promulgação do 

Estatuto da Cidade. Serão conceituados os temas Sustentabilidade e Sustentabilidade Urbana, e 

algumas formas de abordagem nas cidades. Na sequência, será abordado o Estatuto da Cidade, os 

Planos Diretores Municipais e o Estudo de Impacto de Vizinhança. Por fim, a partir dessa revisão 

teórica, será feita uma análise dos requisitos mínimos exigidos em um EIV e como indicadores de 

sustentabilidade podem auxiliar na avaliação dos estudos e na proposição de empreendimentos 

sustentáveis.  

 

1. A POLÍTICA URBANA NO BRASIL 

A tentativa mais clara de uma primeira formulação de política urbana na história do País se 

deu durante o regime militar, com o estabelecimento de um conjunto de prioridades urbanas e uma 

combinação de políticas na esfera econômica, de infraestrutura e habitacional. Mais precisamente 

em 64, tentando contornar a crise econômica, o regime burocrático-autoritário que estava no poder 

implementa diversos programas com um visível impacto sobre as massas e a economia urbana. 

Nesse contexto foram eliminados os subsídios à importação de petróleo e trigo, elevaram-se as 

taxas de serviço público, modernizaram-se os mercados financeiros (criação da caderneta de 

poupança), e foram criados o Sistema Financeiro de Habitação, o Banco Nacional de Habitação e o 

FGTS – Fundo de Garantia sob Tempo de Serviço. Esses últimos dois deveriam assistir a recuperação 

da economia através da indução da cons-trução civil e acabaram se tornando alicerces da atual 

política urbana brasileira4.  

O BNH e o Sistema Financeiro de Habitação “foram responsáveis pelo maior movimento de 

construção que o Brasil conheceu nas cidades. Entre 1964 e 1985 foram construídas mais de 4 

milhões de moradias e implantados os principais sistemas de saneamento do país”5. Porém, a 

implantação desses conjuntos habitacionais era feita fora do tecido urbano existente, em áreas 

isoladas e segregadas, escassa de serviços essenciais e de infraestrutura, prática que tem persistido 

nas cidades até os dias atuais. 

                                                        
4 SCHMIDT, Benício Viero. O Estado e a política urbana no Brasil. Porto Alegre: Ed. da Universidade UFRGS, 1983. p.29 

5 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Política nacional de desenvolvimento urbano. Caderno MCidades: Brasil, 2004. p.10 
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Na década de 70, a política urbana, além de seguir com o plano de desenvolvimento 

habitacional e de infraestrutura urbana, investiu na criação e desenvolvimento de regiões 

metropolitanas, seguindo a autorização da Constituição de 676.  

Durante esses anos, os planos diretores municipais se multiplicavam, o planejamento urbano 

obteve grande prestígio, porém, não garantiram um rumo adequado para o crescimento das 

cidades. Grande parte desses planos ignoravam as necessidades da maioria da população urbana, 

assentadas em áreas de ocupação ilegal, habitando áreas de risco em encostas ou baixadas, ou ainda 

nas periferias. A sociedade não era envolvida nesses planos, que ficavam somente a cargo dos 

técnicos das prefeituras, e relegados às gavetas7. 

Nos anos 80 e 90, o país desacelera seu crescimento, os municípios passam a contar com 

recursos escassos, já que as diversas esferas de governo seguiam a orientação do Banco Mundial e 

do FMI de baixo investimento em políticas públicas. Isso impacta fortemente o financiamento 

público e privado das obras de habitação popular e infraestrutura urbana. Eram anos de “ajuste 

fiscal”, conforme determinava o ideário neoliberal8. 

Com o fim da ditadura militar em 1985 e a promessa de uma nova constituinte, o MNRU – 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana foi articulado. Esse movimento era formado por 

movimentos sociais, profissionais de várias áreas, como arquitetos, advogados, engenheiros, órgãos 

de classe e algumas universidades9.  

A Política Urbana no Brasil avançou muito com a Constituição Federal de 1988, que 

reconheceu nos seus artigos 182 e 183 os princípios das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana.  

Ribeiro10, a esse respeito, relata que: 

A incorporação desses direitos e princípios na Constituição de 1988 decorreu da luta social travada 

desde o final da década de 1970 e, sobretudo, na década de 1980 – depois do processo de 

                                                        
6 GUIMARÃES, Nathália Arruda. Regiões Metropolitanas: aspectos Jurídicos. Portas de e-governo, inclusão digital e sociedade do 

conhecimento. 16 de março de 2011. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/regi%C3%B5es-metropolitanas-
aspectos-jur%C3%ADdicos>. Acesso em: 06 de março de 2016. 

7 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Política nacional de desenvolvimento urbano. p.11 

8 MARICATO, Erminia. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2011. p.47 

9 ROLNIK, Raquel. Democracia no fio da navalha: limites e possibilidades para a implementação de uma agenda de Reforma Urbana 
no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 11, set. 2011. p.34 Disponível em: 
<http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeu-r/index.php/rbeur/article/view/219>. Acesso em: 17 de março de 2016. 
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Revista eletrônica e-metropolis.  Rio de janeiro, RJ. Nº 14 ano 4 setembro de 2013. p. Disponível em: 
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redemocratização do país –, em que os movimentos sociais de diferentes vertigens realizaram intensa 

mobilização no país para garantir que o texto constitucional atendesse às suas reivindicações. Assim 

se deu em relação à saúde, à assistência social, à educação e, também, às questões consideradas 

eminentemente urbanas, como foi levada a cabo pelas organizações que lutavam pela Reforma 

Urbana do país. Se olharmos para 25 anos antes da Constituição de 1988, podemos observar que a 

pauta que consagrou a Carta Magna de 1988 como Constituição Cidadã era a pauta da agenda social 

que estava sendo debatida naquele momento do país (1963/1964), principalmente no que se refere à 

Reforma da Educação, à Reforma Urbana e à Reforma Agrária, conhecidas na época como Reformas 

de Base. 

Quase treze anos mais tarde e depois de 11 anos em tramitação, o Senado aprovou, em 10 

de julho de 2001, a Lei Federal nº 10.257, denominada Estatuto da Cidade, conhecida também por 

Lei do Meio Ambiente Artificial, que vem regulamentar os artigos 182 e 183 da CRFB. Fiorillo11 

explica que:  

as normas de ordem pública e interesse social, que passam a regular o uso da propriedade nas cidades, 

deixam de ter caráter única e exclusivamente individual, assumindo valores metaindividuais na 

medida e que o uso da propriedade, em decorrência do que determina o art. 1º, parágrafo único, do 

Estatuto da Cidade, passa a ser regulado em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, assim como do equilíbrio ambiental. 

 Sendo assim, o Estatuto da Cidade adota uma série de instrumentos, visando atingir o bem 

coletivo, o bem-estar social e o equilíbrio ambiental, através da sustentabilidade urbana. Dentre 

esses instrumentos, o Estudo de Impacto de Vizinhança, que vem avaliar a relação dos 

empreendimentos com o entorno, buscando uma relação sadia com a vizinhança e de resiliência 

com o meio ambiente urbano.  

 

2. SUSTENTABILIDADE URBANA 

O conceito de Sustentabilidade ou Desenvolvimento Sustentável data de 1987, através do 

documento elaborado pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento como 

resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano ocorrida em Estocolmo, em 

1972, denominado de Relatório Brundtland. Nesse relatório, desenvolvimento sustentável é aquele 

que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades. 

A Constituição Federal de 88, no caput do seu art. 225 preconiza: “Todos têm direito ao meio 

                                                        
11  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade comentado: Lei 10.270/2001: Lei do Meio Ambiente Artificial. 2 ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 31-32. 



66 
 

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”, ou seja, impõe ao Estado e à sociedade a obrigação de preservar o 

meio ambiente, e nele inclui-se o ambiente urbano, no presente, e para a utilização das próximas 

gerações. 

Seguindo o viés legislativo urbano, o próprio Estatuto da Cidade, no inciso I do Artigo 2º 

estabelece como diretriz, a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. 

Para Freitas12 a sustentabilidade vai além do que é estabelecido na CRFB e no Estatuto da 

Cidade, trata-se da:  

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material 

e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e 

eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente no 

futuro, o direito ao bem-estar. 

O conceito de cidade sustentável, assim como da própria sustentabilidade envolve três 

dimensões: a dimensão ambiental, a social e a econômica13.  

Gibberd14 coloca que a dimensão ambiental é atendida quando a utilização dos recursos 

naturais é feita de forma adequada, a diversidade biológica garantida e os resíduos corretamente 

administrados. “A dimensão ambiental, de uma cidade sustentável, visa o uso racional dos recursos, 

observando-se a capacidade de resiliência de cada ecossistema”15. 

Araújo16 expõe que uma cidade para ser considerada sustentável tem que ser, antes de tudo, 

democrática e justa e, portanto, atender as necessidades urbanas básicas da população. Acrescenta, 

ainda, novas dimensões à sustentabilidade urbana, como a institucional, a cultural, a política e a 

territorial.  

                                                        
12 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. Direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Editora Forum, 2012. p. 41 

13 GIBBERD, Jeremy. Building systems to support sustainable development in developing countries. CSIR, Division of Building and 
Construction Technology Pretoria, 2003.     Disponível em: 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.1348&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em: 12 de março de 2016. 

14 GIBBERD, Jeremy. Building systems to support sustainable development in developing countries. 

15 ARAÚJO, Maria Cristina Cavalcanti; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Qualidade de vida e sustentabilidade urbana. HOLOS, [S.l.], v. 1, 
p. 3-19, jan. 2014. ISSN 1807-1600. p.09 Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/1720/774>. 
Acesso em: 06 abr. 2016.  

16 ARAÚJO, Maria Cristina Cavalcanti; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Qualidade de vida e sustentabilidade urbana. p.09 
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A dimensão social está ligada ao acesso da população aos serviços básicos como acesso à 

terra, moradia, educação, saúde, segurança, além da conscientização e educação sobre 

desenvolvimento sustentável17. Para Araújo18 a dimensão social da sustentabilidade é atendida 

quando evita-se as desigualda-des sociais e a exclusão social, promovendo-se cidades justas e 

equânimes. 

A sustentabilidade econômica acontece quando a eficiência é garantida nos processos de 

produção e uso de materiais, quando as políticas econômicas são tratadas de forma transparente e 

equitativa, é assegurado o desenvol-vimento em pequena escala, em âmbito local, assim como a 

geração de empregos19.  

Na dimensão cultural, a diversidade cultural deve ser preservada e respeitada, resgatando-

se valores e a identidade local. Na dimensão política, uma cidade sustentável é aquela onde se 

observa a participação e o exercício da cidadania, à governança. Na dimensão territorial, observa-

se o equilíbrio na configuração do sítio urbano, buscando-se uma cidade compacta, ambiental-

mente segura e justa20. 

Nas décadas de 80 e 90, nos EUA, três movimentos urbanos isolados acabam juntos 

fornecendo bases filosóficas e práticas para a criação de um urbanismo sustentável. São eles: o 

Crescimento urbano inteligente, O Novo Urbanismo e o U.S. Green Building Council - USGBC e 

adotavam respectiva-mente: a criação de bairros onde a locomoção pedonal fosse possível, o 

transporte tivesse uma variedade de escolhas, uso do solo misto, urbanização de zonas onde já 

existisse infraestrutura e comunidades próximas; entre outros; a proposição do Código Inteligente 

que estabeleceu critérios a serem adotados localmente, e vinha substituir os Códigos de 

Zoneamento existentes; a construção de edificações sustentáveis, de auto desempenho, que 

fizessem economia de energia e que boa parte delas de fontes renováveis e certificadas pelo LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design); dez anos mais tarde abrangem também o uso do 

solo e do transporte21. 

                                                        
17 GIBBERD, Jeremy. Building systems to support sustainable development in developing countries. 

18 ARAÚJO, Maria Cristina Cavalcanti; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Qualidade de vida e sustentabilidade urbana. p.09 

19 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/ Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis/ Consórcio 
Parceria 21 Ibam/Iser/REDEH. Cidades sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 21 brasileira. Brasília: 2000. Disponível em: 
< http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/caderno_verde.pdf>. Acesso em: 02 de abril de 2016. 

20 ARAÚJO, Maria Cristina Cavalcanti; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Qualidade de vida e sustentabilidade urbana. p.09 

21  FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável: desenho urbano com a natureza. Tradução de Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. p.14-28 
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Segundo a Estratégia Urbana de Sustentabilidade Urbana e Local (EESUL), para promover um 

desenvolvimento sustentável nas cidades é preciso rever os modelos atuais de construção e 

elaborar, de forma participativa, um projeto para as cidades baseado em novas práticas 

econômicas, sociais e ambientais mais sustentáveis. Estabelece assim, seus principais objetivos 

dentro de seis eixos temáticos: Desenvolvimento Territorial e Urbano – onde o crescimento 

ilimitado das cidades deve acabar, dando lugar à cidades compactas, razoavelmente densas e 

diversificadas, revitalizando o que  já está edificado e requalificando tecidos urbanos já 

consolidados; Mobilidade Urbana – com as políticas de mobilidade integradas a de planejamento e 

gestão territorial, proporcionando níveis de acessibilidade adequados e equânimes, fomentar a 

mobilidade alternativa ao uso do veículo privado e do transporte público, além de utilizar 

combustíveis mais limpos; Gestão Urbana – deve-se promover um novo modelo de governança, 

aproximando o cidadão de uma gestão mais democrática e participativa; Edificação – as edificações 

devem reduzir o consumo dos recursos naturais, os impactos e as emissões no meio ambiente; 

Mudanças Climáticas – objetivando a diminuição da emissão de gases por setores sem 

regulamentação legal, adaptação das cidades aos efeitos das mudanças climáticas como o aumento 

do nível do mar, chuvas torrenciais com inundações frequentes, entre outros; e o sexto Relações 

entre o rural e o urbano – os limites entre cidade e zona rural devem ser bem estabelecidos, os usos 

e funções de cada um devem ser claramente firmados, permitindo uma conectividade adequada e 

lógica22. 

Nessa perspectiva, com a implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 

principalmente o Estudo de Impacto de Vizinhança, que visa avaliar os impactos de 

empreendimentos no seu entorno e no meio urbano, estamos diante de um poderoso aparelho 

para se alcançar a sustentabilidade urbana, pois ele permeará em todas as dimensões da 

sustentabilidade.   

 

3. O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de gestão previsto para avaliar o 

impacto de certos empreendimentos no meio urbano e foi inserido nos Planos Diretores Municipais 

através do Estatuto da Cidade.   

                                                        
22 BRAVO, Álvaro Sánchez. Sostenibilidad Ambiental Urbana.  p.42-52 
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Estatuto da cidade – Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, e que segundo Fiorillo23 “passa a disciplinar, mais que o uso puro e simples da 

propriedade urbana, as principais diretrizes do meio ambiente artificial, fundado no equilíbrio 

ambiental”. 

A lei do Estatuto da Cidade estabelece normas ao uso da propriedade privada, colocando o 

bem coletivo, o equilíbrio ambiental e o bem-estar social acima dos interesses individuais. Segundo 

Sampaio24 o Estatuto “rompe com os padrões anacrônicos da gestão conservadora e convencional 

dos municípios brasileiros, tradicionalmente voltada ao interesse particular em detrimento do 

coletivo”. 

Willemam 25  cita que o Estatuto da Cidade procura meios de compatibilizar o 

desenvolvimento econômico-social com a preservação do meio ambiente, buscando como 

consequência a construção de cidades sustentáveis. Complementa citando Prestes, apud 

Willemam26: 

O estatuto da cidade é a expressão legal da política pública urbano-ambiental, norma originadora de 

um sistema que interage com os diversos agentes que constroem a cidade e a reconhece em 

movimento, em um processo que precisa, de um lado, avaliar e dar conta das necessidades urbanas e 

de outro, estabelecer os limites para a vida em sociedade, considerando que essa sociedade está cada 

vez mais dinâmica, exigente e com escassez de recursos naturais. 

Com essa inclusão da política urbana na Constituição Federal e a aprovação do Estatuto da 

Cidade, os municípios ficam então responsáveis pela execução da política de desenvolvimento 

urbano, através do Plano Diretor, munidos de instrumentos inovadores para a gestão das cidades.  

O Estatuto da Cidade torna obrigatório a elaboração do Plano Diretor para municípios com 

mais de vinte mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 

pertencentes a áreas de especial interesse turístico; inseridas em áreas de influência de atividades 

com significativo impacto ambiental; ou ainda cidades que pretendam utilizar os instrumentos 

                                                        
23 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Estatuto da Cidade comentado: Lei 10.270/2001: Lei do Meio Ambiente Artificial. p. 29. 

24 SAMPAIO. S. Estudo de Impacto de Vizinhança: sua pertinência e a delimitação de sua abrangência em face de outros estudos 
ambientais. Monografia de Especialização. Centro de Desenvolvimento Sustentável. Universidade de Brasília. Distrito Federal, 
2005. p.10 Disponível em: <http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/trabalhos-cientificos/Estudo_de_Impacto.pdf>. 
Acesso em: 08 dez. 2015.  

25 WILLEMAM, C.S.A. Estudo De Impacto De Vizinhança: um instrumento para efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 
equilibrado. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, Ano VIII, n. 10, p. 199-223, jun. 2007. Disponível 
em: <http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/25268?mode=full>. Acesso em: 08 dez. 2015. 

26 WILLEMAM, C.S.A. Estudo De Impacto De Vizinhança: um instrumento para efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 
equilibrado. p.214 
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previstos no §4° do art. 182 da Constituição Federal. O Plano Diretor deverá ser construído de forma 

participativa, com diversos segmentos da sociedade e revisto a cada dez anos. 

Através do Plano Diretor os municípios passam a implementar instrumentos 

contemporâneos de gestão, como: parcelamento, edificação ou utilização compulsórias – que visam 

a diminuição da especulação imobiliária e dos vazios urbanos em áreas dotadas de 

infraestrutura; outorga onerosa do direito de construir – proporcionando as distribuições de 

recursos obtidos através de empreendimentos particulares para a coletividade; e o estudo de 

impacto de vizinhança – que tem como finalidade a adequação do empreendimento à área que será 

inserido. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, é um instrumento que visa abordar aspectos não 

atingidos pela lei de zoneamento e uso e ocupação do solo, e deve ser aplicado para novos 

empreendimentos e em reformas com acréscimo de área. 

Possui função fiscalizatória e preventiva a empreendimentos que possam causar danos ao 

meio ambiente, assim como avalia a capacidade do meio urbano de comportar determinada 

atividade ou empreendimento 27 . Willeman 28  complementa que o EIV “contempla os possíveis 

efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e sua proximidade”. 

O EIV, além de apontar pontos positivos e negativos gerados após a implantação de 

empreendimentos, deve apontar medidas para eliminar ou minimizar as consequências negativas 

dos mesmos, assim como propor medidas compensatórias para impactos que não podem ser 

evitados. 

O EIV é parte integrante do processo de licenciamento de uma obra. Ele é exigido após a 

apresentação do projeto, que deve estar de acordo com o zoneamento e a lei de uso e ocupação do 

solo, e tem um período determinado para ser analisado pelo poder público municipal. Deve resultar 

em um Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança (REIV), com linguagem clara, sucinta e 

objetiva, para que possa ter sua publicidade na comunidade em forma de audiência pública. Sua 

análise pode resultar em exigências de modificação e adequação do projeto, contrapartidas para a 

                                                        
27 HUMBERT, G. O estudo de impacto de vizinhança como instrumento de proteção ao meio ambiente cultural. Revista Jus Navigandi, 

Teresina, ano 11, n. 927, 16 jan. 2006. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7794>. Acesso em: 12 dez. 2015. 

28 WILLEMAM, C.S.A. Estudo De Impacto De Vizinhança: um instrumento para efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 
equilibrado. p.217 
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realização da obra, assim como também a negativa de construção – apesar de não ser a finalidade 

do instrumento. 

O Estudo deve ser elaborado e apresentado pelo proponente do projeto. O Estatuto da 

Cidade estabelece que uma equipe multidisciplinar deve elaborar o estudo, mas não menciona quais 

os profissionais deverão fazer parte desta equipe, ficando isso estabelecido, ou não, na lei específica 

municipal. 

Assim como alguns outros instrumentos do Estatuto da Cidade, o Estudo de Impacto de 

Vizinhança precisa de regulamentação municipal, ou seja, cada município deverá criar uma lei 

específica, definindo parâmetros e quais empreendimentos deverão fazer o EIV para sua aprovação, 

além de especificar o conteúdo mínimo do estudo.  

Conforme o Estatuto da Cidade, o EIV deverá contemplar, no mínimo, questões sobre 

adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação do 

solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte público; ventilação e 

iluminação; paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. O EIV também não desobriga a 

necessidade de alguns empreendimentos realizarem o Estudo de Impacto Ambiental.  

Sendo assim, o EIV tomando uma postura sustentável poderá avaliar a capacidade do meio 

(infraestrutura) em receber o adensamento proposto por um novo empreendimento e se a 

população (tanto a que já vive na área, e a ser inserida) terá acesso igualitário aos serviços básicos 

– como escola, posto de saúde e áreas de lazer. Poderá medir também se a área que receberá esse 

novo empreendimento conta com comércio e serviços, caso contrário, poderá exigir a implantação 

de salas comerciais, trazendo esse novo uso para o local e tornando essa zona mais viva. O Estudo 

de Impacto de vizinhança verificará se o tráfego gerado será comportado pelo local, tanto de 

veículos particulares, quanto de públicos, e se os segundos atenderão essa nova demanda, mas 

também, se o acesso a esse novo empreendimento pode ser feito de forma mais sustentável, como 

a pé ou de bicicleta; se a vizinhança não será prejudicada em sua ventilação e insolação e também 

se essa nova construção estará utilizando fontes de energia renováveis para sua manutenção; por 

fim, se a paisagem natural e cultural não estará sendo prejudicada com a nova construção, 

impedindo que gerações futuras usufruam do mesmo, tanto quanto a presente. 
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4. EIV E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE URBANA 

Conforme exposto alhures, o Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento capaz de 

avaliar a sustentabilidade na implantação de um empreendimento e contribuir com a 

sustentabilidade urbana. Como o processo de elaboração do EIV depende de técnicos contratados 

pelo proponente do empreendimento e o processo de avaliação necessita de uma análise por parte 

do órgão de planejamento da prefeitura local e sua elaboração, propõe-se a adoção de indicadores 

de sustentabilidade para auxílio nesse sistema. 

A adoção de indicadores num processo como o do EIV é capaz de medir a realidade local 

antes do empreendimento e prever o depois, trazendo maior certeza tanto para o poder público 

que avalia, como para o empreendedor, que tem um viés para seguir no seu estudo, e torna a 

informação mais clara para a população que deverá fazer parte da tomada de decisão. Com o 

resultado obtido com os indicadores, também fica mais claro onde devem ser implantadas as 

medidas mitigatórias e compensatórias. 

Para Malheiros et al29 os indicadores são ferramentas capazes de estabelecer uma visão de 

conjunto maior nas etapas de diagnóstico e prognóstico, e avaliar o atingimento de metas de 

sustentabilidade. Eles criam condições de acompanhamento de todas as partes interessadas.  

Considerando, então, os três princípios da Sustentabilidade Urbana e a contribuição dos 

autores quanto sua aplicação às cidades, analisar-se-á a seguir os requisitos mínimos solicitados em 

um EIV e a sua contribuição para a construção de cidades sustentáveis além de se apontar 

indicadores de sustentabilidade capazes de mensurar esses requisitos no Quadro 1: 

a) Adensamento populacional: é de comum acordo entre autores que, para se alcançar 

o desenvolvimento sustentável na cidade, a mesma deve ser compacta e 

razoavelmente densa, principalmente em áreas já dotadas de infraestrutura. Jacobs30 

(2009) assinala que a densidade que se mostra adequada para um determinado lugar 

pode ser ruim para outro, e que ela está intimamente ligada a mobilidade e a oferta 

de infraestrutura da área. Mas segundo o Comitê Central do LEED para o 

Desenvolvimento de Bairros Sustentáveis, para que se tenha uma Urbanização 

                                                        
29  MALHEIROS, Tadeu Fabricio; PHLIPPI, Arlindo Jr.; COUTINHO, Sonia Maria Viggiani. Agenda 21 Nacional e Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável: contexto brasileiro. Saúde Soc. São Paulo, v.17, n.1, p.7-20, 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v17n1/02.pdf>. Acesso em: 15 de abril de 2016. 

30 JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.221-244 
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compacta e redução do consumo do solo urbano, é necessário se estabelecer uma 

densidade mínima de 17,5 unidades de habitação por hectare31.  

 

b) Equipamentos urbanos e comunitários: o acesso da população aos serviços básicos 

de educação, saúde, áreas de lazer e também de infraestrutura como abastecimento 

de água, serviço de esgoto, energia elétrica, coleta de água pluvial e redes de 

comunicação atendem a dimensão social da sustentabilidade. O EIV deve avaliar no 

seu estudo se a área que receberá o novo empreendimento é dotada desses serviços, 

além de prever o incremento na demanda ocasionada pela sua implantação. 

 

 

c) Uso e ocupação do solo: a adoção de áreas mistas no uso e ocupação do solo 

asseguram uma diminuição do uso do transporte individual, facilitando o 

deslocamento pedonal ou através de bicicleta, para realização de atividades 

cotidianas. O incentivo de edifícios de uso misto, além disso, garantem vitalidade, 

vida pública e segurança para o pedestre e ciclista. Cabe ao poder público, ao receber 

um EIV que não contempla o uso misto sugerir sua adequação. Deve ser cuidado, 

também, quando se trata de usos, a real adequação do uso do novo empreendimento 

à área que vai recebê-lo. 

 

d) Valorização imobiliária: a valorização imobiliária está intimamente ligada à 

especulação imobiliária. Muitos terrenos se mantém ociosos em áreas dotadas de 

infraestrutura aguardando a crescente valorização da propriedade, enquanto novos 

empreendimentos são implantados na periferia das cidades. Esses novos 

empreendimentos além de não se encaixarem nas premissas da sustentabilidade 

urbana, pois aumentam o consumo do solo e consequentemente o deslocamento de 

pessoas, acarretam ônus ao poder público, no que tange a implementação de 

infraestrutura de serviços básicos. Muitos empreendimentos implantam parte da sua 

obra, retendo o restante com fins de especulação imobiliária.  

                                                        
31 FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável: desenho urbano com a natureza. p.14-28 
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e) Geração de tráfego e demanda por transporte público: sabe-se que um dos grandes 

responsáveis pela poluição do ar é o gás emitido pelos automóveis. A geração de 

tráfego por um empreendimento em uma área fortemente densificada pode piorar 

seus níveis de poluição, além de gerar um maior congestionamento local; por outro 

lado, a implantação de um empreendimento em locais não atendidos por transporte 

público acarretará no uso de transporte individual e possivelmente de deslocamentos 

de grandes distâncias para a área. O EIV além de mensurar o incremento no trânsito, 

deve avaliar a situação das vias no entorno da construção, a necessidade de obras, e 

priorizar o pedestre e ciclista na mobilidade. 

 

f) Ventilação e iluminação: o EIV deve prever o impacto do empreendimento sob a 

ventilação e iluminação das unidades vizinhas ao seu terreno, assim como ao 

microclima local, visto que grandes dimensões ou alturas influenciam tanto no 

deslocamento do vento, quanto no sombreamento, além dos terrenos adjacentes. Se 

tratando de sustentabilidade, o EIV poderá trazer como pontos positivos do 

empreendimento um auto desempenho, com economia de energia e provenientes 

de fontes renováveis.  

 

 

g) Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural: em se tratando de paisagem 

natural, o EIV deverá contemplar em seu estudo alterações na paisagem de encostas, 

dunas e mangues; quando se tratar de patrimônio cultural, na paisagem que 

contempla edifícios ou áreas históricas e sítios arqueológicos; e na paisagem urbana 

de praças, largos, jardins de uso coletivo. A alteração da paisagem em qualquer um 

desses casos estará ferindo o princípio da sustentabilidade, no direito das gerações 

futuras de usufruírem desse bem paisagístico. 
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Quadro 1 - Análise comparativa dos requisitos do EIV a diversos indicadores de sustentabilidade  

Requisitos EIV Indicador Descrição Autor / 
Instituição 

Adensamento 
populacional 

 

Densidade populacional 
urbana 

Número de habitantes/km² IMUS – Costa, 
2008. 

Taxa de crescimento anual da 
malha urbana 

Taxa média de crescimento anual da malha urbana 
dentro dos limites oficiais da cidade (no mínimo nos 
últimos 5 anos ou no último período de tempo 
disponível). 

BID, 2013. 

Densidade (líquida) da 
população urbana 

Pessoas que vivem na área urbanizada da 
municipalidade, por km2 dessa área urbanizada. 

BID, 2013. 

Uso e Ocupação 
do solo 

 

Índice de uso misto Percentual de áreas de uso misto em relação a áreas 
monofuncionais. 

IMUS – Costa, 
2008. 

Parcela de área de comércio 
(uso misto)  

Razão entre a área total de uso comercial (varejo) e a 
área total construída. 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Diversidade de uso comercial 
e serviços dentro de um 
dentro de um bloco ou 
quadra de 500m X 500m 

Razão entre número de diferentes tipos de 
estabelecimentos de comércio e serviço e o total de 
estabelecimentos numa quadra 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Superfície impermeabilizada Quantidade de superfície ocupada por edificações, 
estruturas e superfícies impermeáveis.  O cálculo deve 
fazer também uma relação com o solo permeável<10 %. 

Indicadores para 
cidades mais 
sustentáveis - 
PALENZUELA, 
1999. 

Valorização 
imobiliária 

Vazios urbanos Percentual de vazios urbanos em relação à terrenos 
utilizados. 

IMUS – Costa, 
2008. 

Ventilação e 
iluminação 

 

Edifícios novos e reformados 
que têm certificação de 
sustentabilidade ambiental 
 

Percentual de edifícios novos e reformados que têm 
avaliação em termos de critérios de sustentabilidade, 
frente ao número total de edifícios e projetos de 
reforma (edifícios de propriedade ou incorporação 
municipal) no ano anterior.  

Programa Cidades 
Sustentáveis 

Porcentagem de energia 
renovável sobre o total de 
energia gerada 

Energia gerada de fontes de energia renováveis dividida 
pelo total de energia gerada 

BID, 2013. 

Consumo de energia 
renovável  

É a energia consumida de caráter renovável Indicadores para 
cidades mais 
sustentáveis - 
PALENZUELA, 
1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geração de 
tráfego e 

demanda por 
transporte 

público 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclovias exclusivas  Percentual de quilômetros (km) de ciclovias 
permanentes, em relação ao total de extensão em 
quilômetros (km) de vias da cidade.  

Programa Cidades 
Sustentáveis 

Extensão e conectividade de 
ciclovias 

Infraestrutura para deslocamentos cicloviários. IMUS – Costa, 
2008. 

Estacionamento para 
Bicicletas 

Percentual de vagas de estacionamento em relação ao 
número de bicicletas. 

IMUS – Costa, 
2008. 

Extensão de ciclovias Razão entre a extensão de vias com ciclovias e a 
extensão total de vias coletoras e arteriais. 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Vias para pedestre Infraestrutura para modos não motorizados de 
transporte. 

IMUS – Costa, 
2008. 

Distância de Viagem Km viagens percorridas IMUS – Costa, 
2008. 

Número de viagens Número de viagens/Habitante/Dia IMUS – Costa, 
2008.. 

Demanda de viagens por 
automóveis na região 

Fluxo de tráfego médio diário de transporte por 
automóvel gerado na região para outras regiões dentro 
da cidade 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
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Geração de 
tráfego e 

demanda por 
transporte 

público 

Campos et al, 
2005. 

Corredor exclusivo  de ônibus. Percentual de quilômetros (km) da rede de corredores 
exclusivos de ônibus, em relação à extensão total de vias 
da cidade. 

Programa Cidades 
Sustentáveis 

Quilômetros de vias 
dedicadas exclusivamente ao 
transporte público por 
100.000 habitantes 

O total de quilômetros de faixas dedicadas 
exclusivamente à circulação de ônibus e quilômetros de 
linha central de trens de passageiros (numerador), 
dividido por 100.000 habitantes da cidade, expresso em 
quilômetros do sistema de transporte por 100.000 
habitantes. 

BID, 2013. 

Divisão Modal Distribuição percentual da média diária dos 
deslocamentos: a pé, por transporte coletivo e por 
transporte individual (carros, taxis, motos e bicicletas). 

Programa Cidades 
Sustentáveis 

Veículo–
viagens/comprimento total da 
via ou corredor 

Razão entre o tráfego médio diário de veículos privados 
nas vias coletoras dentro da região de estudo e a 
extensão total destas vias 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Índice de congestionamentos Média aritmética mensal (dos dias úteis) dos 
congestionamentos, em km, nos horários de pico 
(manhã e tarde) 

Programa Cidades 
Sustentáveis 

Taxa de ocupação por veículo Número de passageiros/automóvel IMUS – Costa, 
2008. 

Horas de congestionamento 
nos corredores de transportes 
próximos ou de passagem na 
região 

Média diária mensal de horas de tráfego, com nível de 
serviço F, em vias coletoras ou arteriais dentro da região 
ou nos limites da mesma, ou seja, com velocidades 
médias inferiores a 35km/hora. 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Velocidade média de viagem 
na via pública principal 
durante horário de pico 

Velocidade média de viagem de todos os veículos 
motorizados de uso pessoal e de transporte público 
(exceto, por exemplo, trens e ônibus elétricos) que 
utilizam as vias definidas localmente como “vias 
públicas”, durante os horários de pico  

BID, 2013. 

Frequência de atendimento 
do transporte público 

Frequência em minutos de oferta de transporte público. IMUS – Costa, 
2008. 

Frequência de Transporte 
Público Urbano 

Frequência horária de veículos de TPU, no horário de 
pico. 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Oferta de Transporte Público 
Urbano – oferta de lugares 

Número de lugares ofertados no transporte público em 
hora de pico. 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Velocidade média do 
transporte público 

Km/h. IMUS – Costa, 
2008. 

Tempo de deslocamento 
casa-trabalho 

Proporção de pessoas que trabalham fora do domicílio 
de residência e retornam do trabalho diariamente no 
período de até 1 hora 

IMUS – Costa, 
2008. 

Tempo médio de viagem no 
TPU para o núcleo central de 
atividades e comércio 

Tempo médio de viagem na hora de pico entre o 
centroide da região de estudo e o núcleo central da 
cidade 

I Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Equipamentos 
urbanos e 

comunitários 

Equipamentos Esportivos Número de equipamentos públicos municipais de 
esporte para cada 10 mil habitantes. 

Programa Cidades 
Sustentáveis 

Equipamentos Urbanos 
(escola) 

Número de escolas/1000 habitantes. IMUS – Costa, 
2008. 

Equipamentos Urbanos 
(hospitais) 

Número de postos de saúde/100.000 habitantes. IMUS – Costa, 
2008. 

Distância média de 
caminhada às escolas 

Distância média de caminhada dos alunos até as 
residências. 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 
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Paisagem urbana 
e patrimônio 

natural e cultural 

Área verde por habitante Total de metros quadrados de área verde por habitante 
(medida anual). Áreas verdes públicas. 

Programa Cidades 
Sustentáveis 

Parques e Áreas Verdes m²/habitante. IMUS – Costa, 
2008. 

Arborização Arborização no entorno do domicílio IMUS – Costa, 
2008. 

População residente com 
acesso a áreas verdes ou de 
lazer dentro de um raio de 
500m das mesmas 

Razão entre a população total dentro de um raio com 
distancia de caminhada de no máximo 500 m, em vias 
com calçadas, (pop1) e a população total da área (popT). 

Ind. Mobilidade 
Urb. Sustentável. 
Campos et al, 
2005. 

Áreas verdes por 100.000 
habitantes 

Hectares de espaços verdes permanentes por 100.000 
habitantes da cidade 

BID, 2013. 

Espaços públicos de recreação 
por 100.000 habitantes 

Hectares de espaços de recreação ao ar livre acessíveis 
ao público por 100.000 habitantes 

BID, 2013. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a promulgação da CRFB em 1988 e aprovação do Estatuto da Cidade, no ano de 2001, 

houve um grande avanço na política urbana brasileira, com a inclusão de políticas públicas e 

instrumentos com a finalidade de que a propriedade cumpra sua função social e que o bem coletivo 

se sobreponha ao individual. Além disso, impõe-se o dever de preservar o meio ambiente, inclusive 

o urbano, para futuras gerações, embutindo o conceito de sustentabilidade no planejamento e 

gestão urbana. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é um dos instrumentos trazidos pelo Estatuto da Cidade 

a fim de se avaliar novas construções nas cidades, e sua adequação na vizinhança, e por isso mesmo 

é um instrumento capaz de avaliar a sustentabilidade na implantação de um empreendimento e de 

contribuir com a sustentabilidade urbana. Dessa forma, o objetivo geral desse artigo foi atingido, 

pois se aplicado adequadamente, o EIV é um instrumento capaz de assegurar a sustentabilidade nas 

cidades. 

Nesse contexto, ainda, apresenta-se, em um estudo inicial, uma lista de indicadores de 

sustentabilidade que podem servir de base para o desenvolvimento de um sistema de indicadores 

para Estudos de Impacto de Vizinhança, confirmando as hipóteses desse artigo. Esse sistema de 

indicadores, tema para um trabalho futuro, poderá ser utilizado como forma de diagnóstico e 

prognóstico para os EIV, a fim de auxiliar empreendedores, poder público e população no processo 

de construção e aprovação dos estudos.  
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O INSTRUMENTO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA E A POSSIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO NO ESTATUTO DA CIDADE 

 

Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza1 

Hilariane Teixeira Ghilardi2 

 

 

INTRODUÇÃO 

O notório processo de urbanização tem provocado o crescimento exacerbado das cidades e 

as ocupações irregulares, fazendo com que seja necessário um olhar para instrumentos capazes de 

impedir que tal expansão seja um problema ambiental, social e econômico.  

Para tanto, o presente artigo científico possui como tema principal a busca da análise de dois 

institutos pertinentes para o Direito Ambiental, assim pretende-se traçar uma linha de raciocínio 

entre a avaliação ambiental estratégica como um instrumento de melhoria para o desenvolvimento 

urbano sustentável, através do Estatuto da Cidade.  

A pesquisa se justifica em virtude, da ocupação desordenada do solo, sem preocupação 

com a degradação do meio ambiente, tampouco com o desenvolvimento urbano sustentável, 

capaz de propiciar uma melhor qualidade de vida a população municipal. Dessa maneira, é 

necessário entender o desenvolvimento das cidades, de forma que garanta as necessidades e o 

bem bem-estar de seus habitantes por um meio sustentável. 

                                                        
1 Doutora e Mestre em "Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante - Espanha. Mestre em Ciência 

Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil, Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil. Professora no 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de Doutorado e Mestrado em Direito e na Graduação no 
Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Paidéia cadastrado 
no CNPq. Coordenadora do Grupo de Pesquisa: “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade”, cadastrado 
no CNPq/EDATS/UNIVALI. Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPQ intitulado: “Possibilidades e Limites da 
Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão Ambiental Portuária” (2013/2015). Coordenadora do Projeto de 
pesquisa aprovado através do Edital MCTI/CNPQ/UNIVERSAL 14/2014, intitulado "Análise comparada dos limites e das 
possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da 
atividade portuária no Brasil e na Espanha" (2015/2017). Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado através da FAPESC - 
EDITAL 09/2015- intitulado "Limites e possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir 
para uma melhor Gestão Ambiental da Atividade Portuária Catarinense". (2016/2018). Membro vitalício à Cadeira n. 11 da 
Academia Catarinense de Letras Jurídicas (ACALEJ). Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Membro da 
Comissão de Direito Ambiental do IAB (2016/2018). Advogada e Consultora Jurídica.  

2 Mestranda em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação em Stricto Sensu da UNIVALI.  Pós-graduada em Direito Aplicado 
pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - 
UNIVALI. Advogada. E-mail: hilarianeghilardi@gmail.com. 
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Por tudo isto, este artigo terá como objetivo geral é analisar as prováveis contribuições da 

Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicabilidade no Estatuto da Cidade e seu objetivo específico 

estudar os principais fatores para o desenvolvimento urbano sustentável, de maneira que seja 

implantado nos planos diretores. 

Portanto como problema central será enfocado o seguinte questionamento: A Avaliação 

Ambiental Estratégica é um instrumento adequado para a melhoria do desenvolvimento urbano 

sustentável?  

O presente estudo está dividido em três momentos, no primeiro, estudou-se as bases 

conceituais da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). O segundo abordou-se o estatuto da Cidade 

e a importância de um plano diretor pautado na Avaliação Ambiental Estratégica. O terceiro,  por 

fim, tratou-se do desenvolvimento urbano sustentável. 

Na metodologia foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de 

tratamento de dados o método cartesiano e no relatório da pesquisa foi empregada a base indutiva. 

Foram também acionadas as técnicas do referente3, da categoria4, dos conceitos operacionais5, da 

pesquisa bibliográfica6 e do fichamento7. 

 

1. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Inicialmente, demonstra-se necessário o entendimento sobre o instrumento Avaliação 

Ambiental Estratégica, pois sua aplicação pode refletir de maneira que haja significativa minoração 

dos danos ambientais contribuindo para o meio ambiente sadio e equilibrado. Destaca-se que na 

presente pesquisa, o enfoque será no âmbito das cidades.  

A cidade é intrinsecamente complexa. É o ambiente no qual a vida acontece em suas 

                                                        
3 "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de abordagem para uma atividade 

intelectual, especialmente para uma pesquisa". (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa 
jurídica. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2007, p. 241). 

4 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e 
metodologia da pesquisa jurídica, p. 229).    

5 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos 
das idéias expostas”. (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p. 229). 

6 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa 
Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p. 240). 

7 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a reunião de elementos selecionados 
pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou 
Dissertação, um Artigo ou uma aula, segundo Referente previamente estabelecido”. (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa 
Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p.  233). 
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múltiplas dimensões, interações e com os mais diversos interesses. Sua compreensão atrai saberes 

compartilhados e a inteligência coletiva. Deve ser pensada a partir de um horizonte temporal amplo 

com o legado do passado e as incertezas do futuro; compreendida na perspectiva multicultural e 

planejada de forma inteligente e estratégica. Os fundamentos do Estatuto da Cidade foram o 

suporte para as ponderações sobre o planejamento urbano como dever do gestor público e da 

possibilidade e importância da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) como instrumento 

colaborador no planejamento das cidades. 

Constata-se inicialmente que, é de suma importância o avanço nas questões de preservação 

ambiental ante o progresso da sociedade, atentando-se para o princípio do não retrocesso 

ambiental8. Desse modo, “o homem está diretamente ligado com o mundo natural, dessa forma o 

direito ambiental ultrapassa a barreira do direito individual e passa a ser de toda a coletividade”9. 

Nesse sentido, contextualizando a AAE, visto que é “un sistema de alerta precoz que permite 

detectar problemas potenciales y conflitos de intereses entre distintos órganos administrativos y 

grupos sociales de opinión” 10 , por conseguinte permite de maneira prévia a constatação de 

situações possíveis de degradação que podem ser mudadas durante o curso do projeto, para 

atender um bem maior, qual seja o interesse da coletividade. 

Um pensamento diferenciado para a minimização da degradação e a garantia da 

sustentabilidade, transpassa as barreiras do ambiente, de maneira que alcança um 

desenvolvimento sadio, para a garantia das futuras gerações. Dessa maneira, o direito ambiental 

torna-se apenas o apoio para o resultado final, um consumo mais ordenado dos recursos, assim, o 

incentivo de uma boa gestão e de adoção de estratégias são fundamentais, como será visto no 

decorrer do estudo. 

Portanto, destacar as bases conceituais é essencial para a compreensão da pesquisa, para 

                                                        
8 A proibição de retrocesso, de acordo com o entendimento consolidado na doutrina, consiste em um princípio constitucional 

implícito, tendo como fundamento constitucional, entre outros, o princípio do Estado (Democrático e Social) de Direito, o princípio 
da dignidade da pessoa humana, o princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais,o 
princípio da segurança jurídica e seus desdobramentos, o dever de progressividade em matéria de direitos sociais, econômicos, 
culturais e ambientais(DESCA), apenas para citar os mais relevantes fundamentos jurídico constitucionais. SARLET, Ingo Wolfgang; 
FENSTERSEIFER, Tiago. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental.p. 
143.http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559.Brasília, Senado Federal. Acesso em 11 setembro 2016. 

9 GHILARDI, Hilariane Teixeira. SOUZA, Maria Cláudia Da Silva Antunes De. Princípio do não Retrocesso: uma contribuição para o 
fortalecimento da sustentabilidade. Produção Científica CEJURPS/2015. Ed. da Universidade do Vale do Itajaí. 2015. P. 601. 

10 LANCHOTTI, Andressa de Oliveira. Evaluación de Impacto Ambiental y Desarrollo Sostenible. Belo Horizonte: Arraes Editores, 
2014. p.173. 
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que não se confunda com outros institutos11.  

Inicialmente, é preciso definir Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), quer seja em inglês, 

quer seja em português, a expressão avaliação ambiental estratégica, internacionalmente, não 

encontra bases conceituais uníssonas pelos profissionais da área ambiental. Assim, o Ministério do 

Meio Ambiente do Brasil12, por meio da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos 

Humanos (SQA), menciona o que segue: 

A razão é de ordem etimológica e deve-se aos conceitos de meio ambiente e estratégia, revelando-se 

na aplicação prática as interpretações distintas da AAE. Com efeito, a designação adotada tem 

influenciado a comunicação sobre a matéria, bem como sua percepção por parte dos que a promovem 

e utilizam. [...] Quaisquer que sejam os conceitos de meio ambiente e estratégia que se adotem, terá 

que existir sempre uma estratégia objeto de avaliação e, portando, de aplicação da AAE, e a avaliação 

ambiental deverá ser feita na mais ampla concepção de meio ambiente, considerando-se 

integralmente todas as suas dimensões e os princípios da sustentabilidade. 

Por esta análise, vê-se que definir a avaliação ambiental estratégica (AAE) não é tarefa fácil, 

os que se aventuram sobre o tema, em partes alcançam entendimento que corresponde à avaliação 

ambiental de políticas, planos e programas, outros conceituam o instituto como mera avaliação 

ambiental em qualquer nível acima ou anterior ao dos projetos arquitetônicos ou de implantação 

de atividades produtivas, entre outras definições13. 

A avaliação ambiental pode ser vista como processo de informação que compõe a parte 

externa ao processo da tomada de decisão, mas com objetivos para incorporar determinado 

conjunto de valores ambientais em dada decisão, quer se trate da construção de um aeroporto ou 

para o transporte de processo de planejamento 14. 

Deste modo, “a avaliação ambiental estratégica (AAE) é o nome que se dá a todas as formas 

                                                        
11 A AAE não se confunde com: a avaliação de impacto ambiental de grandes projetos, como os de rodovias, aeroportos ou barragens, 

que normalmente afetam uma dada área ou um local específico, envolvendo apenas um tipo de atividade; as políticas, planos ou 
programas de desenvolvimento integrado que, embora incorporem algumas questões ambientais em suas formulações, não 
tenham sido submetidos aos estágios operacionais de avaliação ambiental, em especial, à uma apreciação de alternativas baseada 
em critérios e objetivos ambientais, com vista à tomada de decisão; e os relatório de qualidade ambiental ou as auditorias 
ambientais, cujos objetivos incluem o controle periódico ou a gestão de impactos ambientais das atividades humanas, mas que 
não possuem como objetivo específico informar, previamente a decisão relativa aos prováveis impactos de alternativas de 
desenvolvimento. BRASIL. MMA – Ministério do Ambiente. Avaliação Ambiental Estratégica. Brasília: 2002 Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/aae.pdf>. Acesso em 11setembro 2016. 

12 BRASIL. MMA - Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos (SQA). Manual 
sobre a Avaliação Ambiental Estratégica. Brasília: MMA/SQA. 2002. p. 14. 

13 PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica. Agência Portuguesa do Ambiente. 
Amadora: 2007. p. 11. Disponível em: http://www.ced.cl/ced/wp-content/uploads/2011/10/guia_aae_pt.pdf. Acesso em 2016. 

14 CARATTI, Pietro; DALKMANN, Holger; JILIBERTO, Rodrigo. Analysing strategic environmental assessment towards better decision-
making. Northampton Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2004. p. 7. 
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de avaliação de impactos de ações mais amplas que projetos individuais”. Tipicamente consiste em 

iniciativas governamentais de avaliação das consequências de políticas, planos e programas (PPP) 

decorrentes no meio ambiente, mas nada impede que essa iniciativa de avaliar as PPPs parta de 

organizações privadas, orienta Luiz Henrique Sánchez 15.  

Sadler e Verheem 16  lecionam que a “AAE é um processo sistemático para avaliar as 

consequências ambientais de uma política, plano ou programa”, eles17 complementam que: isto “de 

forma a assegurar que elas sejam integralmente incluídas e apropriadamente consideradas no 

estágio inicial e apropriado do processo de tomada de decisão, juntamente com as considerações 

de ordem econômicas e sociais”. 

No entanto, deve-se conciliar a noção de procedimento sistemático, pró-ativo e participativo, 

decorrente dos princípios da avaliação de impacto ambiental, com a natureza contínua e estratégica 

dos processos decisões a que se deve aplicar e, ainda, com a necessidade de se garantir uma 

perspectiva integradora das vertentes fundamentais de um processo de sustentabilidade18. Nesse 

sentido, conceitua-se: 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de política ambiental que tem por objetivo 

auxiliar, antecipadamente, os tomadores de decisões no processo de identificação e avaliação dos 

impactos e efeitos, maximizando os positivos e minimizando os negativos, que uma dada decisão 

estratégica – a respeito da implementação de uma política, um plano ou um programa – poderia 

desencadear no meio ambiente e na sustentabilidade do uso dos recursos naturais, qualquer que seja 

a instância de planejamento19. 

E ainda, leciona Partidário que: 

[...] é o procedimento sistemático e contínuo de avaliação da qualidade do meio ambiente e das 

conseqüências ambientais decorrentes de visões e intenções alternativas de desenvolvimento, 

incorporadas em iniciativas tais como a formulação de políticas, planos e programas (PPP), de modo a 

assegurar a integração efetiva dos aspectos biofísicos, econômicos, sociais e políticos, o mais cedo 

possível, aos processos públicos de planejamento e tomada de decisão20. 

                                                        
15 SÁNCHEZ, Luiz Henrique. Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicação no Brasil. In: Debate Rumos da Avaliação Ambiental 

Estratégica no Brasil, realizado no dia 9 de dezembro de 2008 no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. p. 
1. Disponível www.iea.usp.br. Acesso em 2016. 

16 SADLER, B.; VERHEEM, R. 1996.Status, Challenges and Future Directions. Strategic Environmental Assessment apud EGLER, Paulo 
César Gonçalves. Perspectivas de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica. Disponível em 
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/view/166/160. Acesso em 2016. 

17 SADLER, B.; VERHEEM, R. 1996. Status, Challenges and Future Directions. Strategic Environmental Assessment apud EGLER, Paulo 
César Gonçalves. Perspectivas de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica. Disponível em 
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/view/166/160. Acesso em 2016. 

18  BRASIL. MMA – Ministério do Ambiente. Avaliação Ambiental Estratégica. Brasília: 2002. p. 12 Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/aae.pdf>. Acesso em 11 setembro 2016. 

19 EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectiva de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica, 2001. 

20 PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. apud BRASIL. MMA – Ministério do Ambiente. Avaliação Ambiental Estratégica. Disponível em: 
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Pode-se destacar ainda que possui a finalidade: 

La evolución ambiental de planes y programas, también conocida como evaluación ambiental 

estratégica (EAE) es uma técnica de prevención ambiental aplicada a la actividad planificadora o 

programadora que llevam a cabo los poderes públicos com la finalidad de generar información 

científica fiable sobre los efectos de dicha acción programática o planificadora para que se tome em 

cuenta en la toma de decisiones al respecto.21 

Nesse contexto, é possível verificar, a importância do instrumento da AAE, pois apóia a 

“incorporação da dimensão ambiental na tomada de decisões estratégicas, as que usualmente se 

identificam como políticas estratégicas, planos e programas, e como tal é um procedimento de 

melhora desses instrumentos de planejamento”.22 

Se concluye, pues, que la EAE es un instrumento que permite agregar la protección del médio 

ambiente y la utilización adecuada y sostenible de los recursos naturales em las acciones de gobierno, 

evaluando em la fase de planeamiento los efectos que las políticas, los actos legislativos, los planes y 

programas de gobierno porpuestos tendrán sobre el médio ambiente, permitiendo así, su 

midificación, adecuación o no realización, com el compensar tales efectos cuando la realización de las 

acciones planeadas se impolga por razones de interes público23. 

Assim, considerando a que a “AAE consiste em processo que contribui diretamente, para o 

desenvolvimento sustentável, pois age a fim de gerar um contexto de decisão mais amplo e 

integrado com a proteção ambiental e a melhor capacidade de avaliação de impactos 

cumulativos”24. 

Muito embora, o instrumento avaliado na presente pesquisa não seja ainda regulamentado 

no ordenamento jurídico brasileiro, há um Projeto de Lei que tramita no Senado, sob o nº2072 de 

200325. O alcance efetivo da AAE traz benefícios que se pode constatar, senão vejamos: 

Entre os benefícios que se podem esperar como resultado da aplicação da AAE, destacam-se os 

seguintes: visão abrangente das implicações ambientais da implementação das políticas, planos e 

programas governamentais, sejam eles pertinentes ao desenvolvimento setorial setoriais ou aplicados 

a uma região; segurança de que as questões ambientais serão devidamente tratadas; facilitação do 

                                                        

<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/aae.pdf>. Acesso em 11 setembro 2016. 

21 GARCIA, Estanislao Arana. (Coord.) Conceptos para el Estudio del Derecho Urbanístico y Ambiental en el Grado. 2. ed. Mdrid: 
Editorial Tecnos, 2015. p. 146. 

22 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. (coord.). Avaliação Ambiental Estratégica: possibilidades e limites como instrumento 
de planejamento e apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. p. 84 

23 LANCHOTTI, Andressa de Oliveira. Evaluación de Impacto Ambiental y Desarrollo Sostenible. Belo Horizonte: Arraes Editores, 
2014. p. 169. 

24 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. (coord.). Avaliação Ambiental Estratégica: possibilidades e limites como instrumento 
de planejamento e apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. p. 65 

25 Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Fernando Gabeira (PT-RJ), a fim de dispor sobre a avaliação ambiental estratégica 
de políticas, planos e programas. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=134963>. Acesso em 11 setembro 2016. 
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encadeamento de ações ambientalmente estruturadas;processo de formulação de políticas e 

planejamento integrado e ambientalmente sustentável; antecipação dos prováveis impactos das 

ações e projetos necessários à implementação das políticas e dos planos e programas que estão sendo 

avaliados; e melhor contexto para a avaliação de impactos ambientais cumulativos potencialmente 

gerados pelos referidos projetos.26 

Por fim, é perceptível que tal instrumento, capaz de detectar a degradação em uma fase 

demasiadamente precoce, atrelado ao Plano Diretor, que será visto adiante, pode apresentar 

resultados substanciais para a preservação dos recursos naturais e qualidade de vida nas cidades, 

indo de encontro com o real alcance da sustentabilidade. 

Importante ressaltar, que muito embora o Estatuto da Cidade, que será visto adiante, 

contenha o Estudo de Impacto de Vizinhança, que disponha análises preliminares, não é suficiente 

para excluir a necessidade da Avaliação Ambiental Estratégica, tendo em vista o necessário 

diagnóstico preventivo de um futuro impacto ambiental.  

Em linhas gerais, é função do Poder Público, aplicar as técnicas disponíveis, tal qual, a 

Avaliação Ambiental Estratégica, a fim de ordenar as condutas dos particulares em sobreposição ao 

interesse coletivo, objetivando a preservação dos recursos naturais disponíveis nos centros 

urbanos. 

 

2. ESTATUTO DA CIDADE: A IMPORTÂNCIA DE UM PLANO DIRETOR PAUTADO NA AVALIAÇÃO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

A Lei n° 10.257/2001 que estabelece diretrizes gerais da política urbana materializa um 

conjunto de conquistas históricas, fruto de lutas e articulações de diversos movimentos sociais que 

tinham como pauta a reforma urbana.  

Dentre os movimentos sociais, a apresentação de Emenda Popular de Reforma Urbana que 

garantiu um capítulo na Constituição da República Federativa do Brasil para o tema da política 

urbana, inclusive com normas sobre a função social da propriedade. Como nem todas as 

reivindicações foram acolhidas pelo constituinte, a luta prosseguiu, tendo pautado muitos dos 

temas do atual Estatuto da Cidade, cuja síntese está no conceito legal de “Cidade Sustentável”27. 

                                                        
26  BRASIL. MMA – Ministério do Ambiente. Avaliação Ambiental Estratégica. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/aae.pdf>. Acesso em 11 setembro 2016. 

27  BODNAR, Zenildo; ROSSETTO, Adriana Marques; BODNAR, Roberta Teresinha Uvo. Avaliação Ambiental Estratégica no 
Planejamento das Cidades. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. (coord.). Avaliação Ambiental Estratégica: possibilidades 
e limites como instrumento de planejamento e apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. p. 46. 
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O direito à cidade sustentável apresenta como matriz de proteção também o capítulo da 

Constituição dedicado à proteção do meio ambiente. Nesse capítulo, consta um vasto rol de deveres 

fundamentais destinados ao Poder Público e à toda coletividade, circunstância que caracteriza este 

direito dever como compartilhado ou de atuação colaborativa, baseado essencialmente na 

participação28. 

É importante salientar que a manutenção e a melhora da qualidade de vida, direito garantido 

à coletividade pela Carta Magna, não se limita apenas ao tratamento de questões ambientais, mas 

também serve de norte à política de desenvolvimento urbano prevista no artigo 182 do mesmo 

diploma, conforme o teor do artigo:  

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes29. 

Ao abordar a função social da cidade é fundamental que se considere que o desenvolvimento 

urbano sustentável significa requalificar as áreas urbanas degradadas ou urbanizar áreas no meio 

urbano, por meio da implementação de infraestrutura adequada de transporte coletivo, saúde, 

educação, segurança e lazer, sempre respeitando as limitações do meio natural. Contudo, é 

necessário prever os impactos a fim de minimizá-los. Ou seja, o desenvolvimento urbano não pode 

vir dissociado da dimensão da sustentabilidade30, o que requer criterioso planejamento. 

O fator histórico do processo de crescimento urbano, em que desencadeou a partir do 

processo de industrialização, o qual trouxe, as diferenças entre cidade e campo. A sociedade 

industrial ficou marcada não apenas pela expansão das cidades, mas por valores e ideias urbanas, 

completando o ciclo do avanço urbano, surgindo um novo tipo de vida social, em que a cidade passa 

a ser produtora de riquezas.31 

“A natureza passa a ser percebida a partir da racionalidade econômica, ou seja, torna-se 

recurso natural ou matéria prima a ser apropriada no processo de transformação produtivo. O 

                                                        
28  BODNAR, Zenildo; ROSSETTO, Adriana Marques; BODNAR, Roberta Teresinha Uvo. Avaliação Ambiental Estratégica no 

Planejamento das Cidades. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. (coord.). Avaliação Ambiental Estratégica: possibilidades 
e limites como instrumento de planejamento e apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. p. 46. 

29 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1998. 

30 XAVIER, André Luis dos Santos. Desenvolvimento sustentável: um novo desafio para o Século XXI. CET. São Paulo, 23 out. 2009. In: 
SAETA, Fernanda Pereira. Sustentabilidade urbana: o desafio da construção de indicadores de sustentabilidade urbana. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. p. 36. 

31 PIOVEZANE, Pedro de Milanelo. Elementos de Direito Urbanístico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 14. 
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crescimento passa a ser um fim e não meio”32. 

A transformação da sociedade agrária em sociedade urbana introduz o chamado processo de 

urbanização, cujos primeiros sintomas são a mecanização do trabalho, a especialização das tarefas, a 

integração e a organização racional das atividades.33 

Portanto, constata-se que a transformação destacada, prossegue nos dias atuais, tendo em 

vista o crescimento populacional e as ocupações irregulares. Fazendo com que haja reflexos para o 

meio ambiente natural, além de conseqüências e alterações ambientais, por isso compete ao 

homem adequar o processo de urbanização, de forma que respeite as características do ambiente, 

e os efeitos negativos sejam minimizados34. 

Atualmente, segundo as estimativas apresentadas no relatório técnico, pelo IBGE35 (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil conta com 202,7 milhões de habitantes distribuídos 

pelos 5.570 municípios que compõem as 27 unidades da federação. Nesse prisma, de acordo com 

relatório inédito produzido pelo programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 

(ONU-HABITAT), a taxa de urbanização no Brasil e nos países da América do Sul chegará a 90% até 

202036. 

Ante os dados apresentado, o crescimento desordenado das cidades possui consequências, 

que atingem toda a população, principalmente a parte com menor potencial aquisitivo, que sofre 

pela falta de estrutura e mazelas urbanas. Sem condições financeiras, adquirem terras periféricas, 

formando habitações clandestinas e carentes de serviços público, distantes dos centros urbanos 

com estrutura e oportunidades. 

Para tanto, em um cenário em que existe um crescimento populacional demasiado, é 

importante que haja um objeto, na elaboração de políticas públicas de planejamento urbano, capaz 

de organizar e prever riscos, de maneira a propiciar melhores condições de vida a toda comunidade. 

Ao dispor na CRFB, o capítulo da “Política Urbana”, em seu artigo 182 o objetivo de ordenar 

o prover desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes, 

                                                        
32 LITTLE, Paul E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. São Paulo, SP: Petrópolis; Brasília, DF: Instituto 

Internacional de Educação do Brasil, 2003.p. 376. 

33 PIOVEZANE, Pedro de Milanelo. Elementos de Direito Urbanístico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 14. 

34 MOTA, Suetonio. Urbanização e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p.99. 

35  IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Nota técnica. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/analise_estimativas_2014.pdf>. Acesso em 6 maio 2016. 

36 ONU-HABITAT. Estado de las Ciudades de América Latina y el Cribe 2012: Rumbo a uma nueva transición urbana. Disponível em 
<http://www.onuhabitat.org>. Acesso em 10 setembro 2016. 
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através do Poder Público Municipal, estabelecendo a política de desenvolvimento urbano37. 

Tal capítulo da Constituição Federal fora regulamentado pela Lei Federal 10.257 de 2001, 

denominado Estatuto da Cidade que “tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental”38. 

O referido diploma tem o objetivo de consolidar o direito urbanístico (fixando conceitos e 

regulamentando instrumentos), de lhe conferir articulação, tanto interna (estabelecendo os 

vínculos entre os diversos instrumentos urbanísticos) como externa (fazendo a conexão de suas 

disposições com as de outros sistemas normativos, como as do direito imobiliário e registral), e, 

desse modo, viabilizar sua operação sistemática. 

A propósito, cite-se lição de Celso Pacheco Fiorillo:  

para fins previstos no Estatuto da Cidade, a saber, na execução da política urbana vinculada ao objetivo 

de ordenar a cidade em proveito da dignidade da pessoa humana, a Lei 10.257/2001 estabeleceu 

alguns instrumentos, dentre outros, exatamente com a finalidade de fazer com que o diploma se 

efetive no sentido de organizar as necessidades de brasileiros e estrangeiros aqui residentes dentro 

da ordem econômica capitalista39.  

Nesse sentido, dispõe o Estatuto da Cidade, a confecção do Plano Diretor40 , que é um 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão das cidades. Por esta razão, o Plano 

Diretor não deve ser estático, mas revisado periodicamente, isto, porque as cidades são dinâmicas 

e estão em constante mudança, para tanto, exerce um papel norteador dos futuros 

empreendimentos, de maneira que atenda de forma racional e satisfatória as necessidades da 

comunidade41. 

“Para a proteção ambiental, é por meio do Plano Diretor que as cidades podem planejar o 

seu desenvolvimento e fixar critérios jurídico-urbanístico definido para a correta ocupação do solo 

e do território”42. 

                                                        
37 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

38 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 58. 

39 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. 3. ed. São Paulo: R.T., 2008. p. 81. 

40 È obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e de 
áreas de interesse turístico, onde o Poder Público Municipal pretenda utilizar os instrumentos do parcelamento, edificações e 
utilização compulsórios ou inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental 
de Âmbito regional. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. 3. ed. São Paulo: R.T., 2008. p. 107 

41 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 448 

42 LITTLE, Paul E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. São Paulo, SP: Petrópolis; Brasília, DF: Instituto 
Internacional de Educação do Brasil, 2003. p. 76. 
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Visualiza-se o instrumento da Avaliação Ambiental Estratégica como um facilitador na 

Elaboração do Plano Diretor da cidade, na etapa denominada “Estudos Preliminares”, pois, “avaliam 

a situação e os problemas de desenvolvimento do Município e estabelecem as características e o 

nível de profundidade dos estudos subsequentes”43, assim, esta ferramenta contribui para amenizar 

os impactos da ocupação urbana e possibilidades viáveis de intervenção. 

Em continuidade ao Plano Diretor, destaca-se o “diagnóstico” dos estudos levantados, que 

“pesquisa e analisa em profundidade os problemas de desenvolvimento selecionados na etapa 

anterior, identifica as variáveis que devem ser consideradas para as soluções desses problemas e 

prevê suas perspectivas de evolução” 44. 

Ainda possui as etapas do “plano de diretrizes” e “instrumentação do plano”, que podem 

obter êxito quando possuem estudos e diagnósticos fundamentados. Dessa forma, as duas últimas 

etapas estabelecem uma política para solucionar os problemas identificados anteriormente, de 

maneira que facilite o cumprimento dos objetivos escolhidos para o Plano Diretor45.  

Um plano diretor, quando elaborado considerando os recursos naturais, associado aos 

aspectos sociais, econômicos e culturais da cidade, pode representar um excelente instrumento de 

conservação ambiental46. 

Para tanto, um plano diretor pautado na Avaliação Ambiental Estratégica, traz uma 

segurança de eficácia futuro, uma vez que “la EAE tiene como objeto la integración de los aspectos 

ambientales en los planes y programas que posteriormente fundamentarán esos proyectos”.47 

Nesse prisma, constata-se a importância do Plano Diretor bem elaborado, tanto no pilar 

social como já visto anteriormente, com o intuito de evitar estabelecimentos e moradias irregulares, 

sem qualquer projeto ou que disponha de serviços básicos pré-instalados. E também o pilar 

ambiental, uma que vez que: 

No âmbito municipal essa preservação da Natureza é restrita aos elementos que interessem 

preponderantemente à comunidade local e em especial à vida urbana, tais como as fontes e 

mananciais que abastecem a cidade, os recantos naturais de lazer, as áreas com vegetação nativa 

                                                        
43 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 142. 

44 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 142. 

45 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2008.144. 

46 MOTA, Suetonio. Urbanizacao e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p. 275 

47 GARCIA, Estanislao Arana. (Coord.) Conceptos para el Estudio del Derecho Urbanístico y Ambiental em el Grado. 2. ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2015. p. 146. 
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próprias para parques turísticos ou reservas da flora e da fauna em extinção e outros sítios com 

peculiaridades locais.48 

Dessa forma, “os estudos fundamentados na análise dos processos sociais e ecológicos, 

complexos e dinâmicos podem auxiliar o planejamento urbano de longo prazo”49, possibilitando um 

desenvolvimento urbano sustentável. 

 

3. DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL  

Diante de todo o exposto, inegável reavaliar as condições dos Planos Diretores atuais, do 

modelo de fiscalização ambiental e da necessidade de novos instrumentos que sejam realmente 

eficazes, uma vez que como demonstrado, as condições precárias resultam em consumo de recursos 

naturais exacerbado, mobilidade urbana caótica, obras inacabadas e superfaturadas, enfim 

impedem um desenvolvimento urbano sadio e sustentável.  

Para tanto, é necessário entender a princípio a formulação de desenvolvimento sustentável, 

que ocorreu no âmbito da Comissão de Brundtland da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ou Relatório “Nosso Futuro Comum” 50 , em que é destacado que “o 

desenvolvimento sustentável tem forte conotação humana, mas as necessidades humanas só 

podem ser cumpridas dentro de limites ecológicos”.51  

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável passa a ser “aquele desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

atenderem as suas próprias”.52 

Nessa vertente, o desenvolvimento sustentável “supõe uma fé na racionalidade dos agentes 

econômicos articulados em ações rigorosas de planejamento, que compatibilizem interesses tão 

                                                        
48 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 483. 

49 GUERRA, Antonio José Teixeira . CUNHA, Sandra Baptista da. (Orgs.). Impactos ambientais urbanos no Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2011p. 38-39. 

50 Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do desenvolvimento [...] Além das necessidades básicas, 
as pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de vida. Num mundo onde a pobreza e a injustiça são 
endêmicas, sempre poderão ocorrer crises ecológicas e outros tipos. Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que 
todos tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações 
a uma vida melhor. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Editora da 
Fundação Getúlio Vargas, 1988. p.46-47. 

51 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de Phillip Gil França. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.51. 

52 Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio 
Vargas, 1988.  
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diversos quanto busca do lucro, lógica do mercado, preservação da natureza e até mesmo justiça 

social”.53  

O fato que precisa ser refletido acerca do desenvolvimento, é que as gerações do presente, 

estão se alimentando de porções que pertencem às gerações ainda não nascidas. As futuras 

gerações correm o risco de entrar nesse mundo já carregando o peso da dívida criada por seus 

antepassados.54 

O desenvolvimento sustentável busca responder a cinco questões: (a) integração da conservação e do 

desenvolvimento; (b) satisfação das necessidades básicas humanas; (c) alcance da equidade e justiça 

social (d) provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural; e (e) manutenção da 

integração ecológica.55 

No que tange, ao desenvolvimento urbano, esta cada vez mais agravado em “razão do 

desmedido crescimento das populações e do avanço científico e tecnológico, que propiciou à 

humanidade a mais completa dominação da terra, das águas e dos espaço aéreo”.56 Isso ocorre, 

pois o processo de urbanização provoca modificações no meio ambiente, alterando suas 

características, por esta razão, a previsão da Avaliação Ambiental Estratégica, capaz de prever os 

impactos, deve servir de base para proteção do meio ambiente.57 

O desenvolvimento sustentável necessita acontecer na prática, para que seja minimizado 

alguns impactos ambientais causados pela urbanização, dessa forma, resta ainda mais evidente a 

necessidade de um instrumento capaz de dimensionar as consequências de avanços urbanos. 

O primeiro efeito ambiental foi o vulto da derrubada de árvores, do desmatamento. [...] e não 

substituído por uma política de arborização ou de abertura de parques. [...] Em seguida, a 

terraplanagem violentou sistemas de drenagem natural, arrasou morros e carregou para os córregos 

urbanos toneladas de terra. [...] O desnudamento de solos frágeis iniciou o processo de erosão58. 

Tais impactos retratam a necessidade de um desenvolvimento urbano sustentável, capaz de 

proporcionar avanços juntamente com a qualidade de vida.  

No passado, o planejamento urbano realizou-se considerando, principalmente, os aspectos sociais, 

culturais e econômicos, e admitindo que o ambiente físico devesse adequar-se às atividade do 

                                                        
53 LITTLE, Paul E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. São Paulo, SP: Petropolis; Brasília, DF: Instituto 

Internacional de Educação do Brasil, 2003.p 379 

54 CARDOSO, Fernando Henrique. MBEKI, Thabo. PERSSON, Goran. Podemos trabalhar juntos. Folha de São Paulo. 01.09.2002. p.3 

55 LITTLE, Paul E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. São Paulo, SP: Petrópolis; Brasília, DF: Instituto 
Internacional de Educação do Brasil, 2003.p. 378. 

56 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 474. 

57 MOTA, Suetonio. Urbanização e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p.31. 

58 MOTA, Suetonio. Urbanização e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999.  p. 50. 
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homem. Considerava-se que os recursos naturais podiam ser utilizados e alterados de forma ilimitada, 

desde que fossem atendidas as necessidades básicas dos moradores das cidades59. 

Para tanto, percebe-se que o homem ainda adota uma visão da “ecologia rasa e 

antropocêntrica, atribuindo como valor instrumental, ou de "uso", à natureza”60.  

Para maximizar o negócio imobiliário, a legislação foi extremamente permissiva permitindo elevadas 

taxas de ocupação e aproveitamento [...] as ruas passaram a ser excessivamente sombreadas por 

prédios altos construídos em lotes que outrora tinha sido dimensionado em casa. As elevadas taxas 

de crescimento não foram acompanhadas por investimentos em infra-estrutura, gerando-se déficits 

ainda insuperados em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, rede viária.61 

Assim, é notório que na questão de ocupação e construção edilícias, o Poder Público, ao 

permitir taxas elevadas de ocupação e aproveitamento62, sem o necessário respaldo de avaliação 

acaba desencadeando outros fatores que não proporcionam a população uma sadia qualidade de 

vida. 

O processo de desenvolvimento dos países se realiza, basicamente, à custa dos recursos 

naturais vitais, provocando a deterioração das condições ambientais em ritmo e escala ainda 

desconhecidos63. 

É certo, portanto que os tempos históricos atestam a presença e as atividades do homem, 

assim como a ocupação desenfreada do espaço, até chegar ao estado atual, em que as ações do 

passado e do presente, chocam-se contra nossos deveres e direitos, comprometendo o próprio 

destino64. 

Dessa forma, destaca-se que para haver um desenvolvimento urbano sustentável é 

necessário que haja um planejamento urbano, visando à “ordenação do espaço físico e à provisão 

dos elementos relativos às necessidades humanas, de modo a garantir um meio ambiente que 

proporcione uma qualidade de vida indispensável a seus habitantes atuais e futuros”65.  

A busca por padrões insustentáveis de desenvolvimento urbano, representa, sem dúvida, uma luta 

política pela reconstrução ou nova produção da cidade ou dos espaços urbanos em geral que requer 

                                                        
59 MOTA, Suetonio. Urbanização e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p. 99. 

60 CAPRA, Fritjof. A teia da Vida: Uma nova compreensão cientifica dos sistemas vivos. 11 ed. SP: Editora Cultrix, 1996 

61 MOTA, Suetonio. Urbanização e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p. 51 

62 Trata-se de instrumento que amplia o direito de construir (que poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico 
adotado, coeficiente este adotado no §1º do art. 28) bem como permite a alteração do uso do solo(art. 29), sempre mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. 3. ed. São Paulo: 
R.T., 2008. p.98-99. 

63 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. São Paulo: RT, 2014. p. 54. 

64 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. São Paulo: RT, 2014. p. 52. 

65 MOTA, Suetonio. Urbanizacao e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999. p. 100. 
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um conhecimento da realidade que viabilize a emergência de soluções alternativas e sustentáveis para 

os problemas gerados no processo de mudanças sociais e ecológicas (impactos ambientais)66. 

Ocorre que, algumas medidas já estão sendo providenciadas para equilibrar essa situação de 

acomodação histórica. A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou um encontro, em Nova 

York, o qual determinou uma agenda mundial com 17 objetivos e 169 metas, denominados os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)67, com previsão que estas metas sejam alcançadas 

até 2030. 

Os objetivos discutidos na ocasião possuem ações de âmbito internacional, como 

erradicação da pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, redução das desigualdades, energia, 

água e saneamento, bem como, o tema analisado na presente pesquisa.  

Determina assim, o objetivo de número 11: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.68 Destarte, a implementação de medidas para a 

preservação das cidades, esta diretamente ligada com as condições básicas para a sobrevivência 

com dignidade humana, uma vez que a morada sadia é primordial e um direito de cada cidadão. 

Nesse sentido, destacam-se as metas apresentadas pelo objetivo 11: 

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento 

e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países; 

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e 

rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento69. 

A necessidade de um aumento de urbanização sustentável traduzidas pelas metas citadas 

acima, formam um conjunto ideal da preocupação global com a estrutura de cada município. 

Partindo da premissa de que, o notável comprometimento dos recursos naturais devastados nas 

expansões urbanas, deve-se trabalhar em prol de diminuir significativamente as principais ameaças, 

razão pela qual se apresenta o instrumento da Avaliação Ambiental Estratégica no Plano Diretor da 

cidade. 

Dando seguimento a este prisma, pode-se destacar o programa Cidades Sustentáveis 

implantados em muitas cidades brasileiras, tal programa oferece ao Poder Público “uma agenda 

completa de sustentabilidade urbana, um conjunto de indicadores associados a esta agenda e um 

                                                        
66 GUERRA, Antonio José Teixeira . CUNHA, Sandra Baptista da. (Orgs.). Impactos ambientais urbanos no Brasil. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2011. p. 40. 

67 PLATAFORMA ODS. Disponível em: <http://plataformaods.org.br/os-ods/ods6/>. Acesso 12 setembro 2016. 

68 PLATAFORMA ODS. Disponível em: <http://plataformaods.org.br/os-ods/ods6/>. Acesso 12 setembro 2016. 

69 PLATAFORMA ODS. Disponível em: <http://plataformaods.org.br/os-ods/ods6/>. Acesso 12 setembro 2016. 
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banco de práticas com casos exemplares nacionais e internacionais como referências a serem 

perseguidas pelos municípios”70.  

O papel das cidades é fundamental para efetividade da Sustentabilidade. Nesse sentido o 

programa Cidades Sustentáveis divulgou em 2013, uma lista com cinco cidades do mundo que são 

consideradas exemplos:  

1. Reykjavík (Islândia), é considerada a cidade mais sustentável do mundo. A energia é produzida por 

hidrelétricas e usinas geotermais. O sistema de transporte coletivo opera com ônibus “verdes” que 

utilizam hidrogênio como combustível. E o ar por lá é considerado tão puro que atrai turistas de 

diversas partes interessados em conhecer o sistema de sustentabilidade da cidade. 2. Portland 

(Estados Unidos) investe em alternativas mais sustentáveis, como ciclovias e ferrovias. É lá também 

que está o Tom McCall Waterfront Park, construído em uma rodovia fechada, que se tornou ponto 

focal de renovação do centro da cidade. 3.Curitiba (Brasil), as áreas de cobertura vegetal passaram de 

18% para 26% nos últimos dez anos, e o índice de área verda da cidade, 64,5 m² por pessoa, é um dos 

mais altos entre as capitais brasileiras. 4. Malmo (Suécia), apesar de ser uma das maiores cidades da 

Suécia, quase não há congestionamentos: são 425 km de ciclovias. 5. Vancouver (Canadá), onde 90% 

da energia da cidade é produzida por meio de ondas, vento, painéis solares e hidrelétricas.71 

Nota-se que a evolução histórica possui um papel significativo, no tocante ao modelo de 

desenvolvimento adotado na sociedade urbano-industrial, uma vez que ampliou o referencial 

fazendo com que a sociedade adotasse modelos de progressos e avanços, sem contar com as 

questões ambientais. Dessa forma, constantemente tem-se trabalhado para a mudança desse 

paradigma. 

Por fim, é necessário reforçar a idéia de que a Avaliação Ambiental Estratégica é mecanismo 

propulsor da sustentabilidade por que nasce desde a tomada de decisão, permitindo pensar em 

políticas, planos e programas, de iniciativas públicas e privadas, que a encarem como valor supremo, 

princípio constitucional, máxima de relevância e, principalmente, incentivando o equilíbrio 

dimensional do bem-estar equilibrado para todos com direito ao futuro. Demonstra-se assim ser 

fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável, despertando para um pensamento 

diferenciado e cauteloso quanto à exploração dos recursos naturais. Bem como, uma 

conscientização voltada ao bem estar social e ambiental, transcendendo pensamento econômico. 

 

                                                        
70 PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. Disponível em <http://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/oprograma>. Acesso 

13 setembro 2016. 

71 PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. Disponível em <http://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/oprograma>. Acesso 
13 setembro 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Avaliação Ambiental Estratégica é um instrumento com potencial para que todas as 

variáveis sejam adequadamente consideradas, alcançando-se o objetivo primordial de todo 

planejamento que é a construção da cidade sustentável, numa perspectiva sistêmica de 

desenvolvimento sustentável, modernização e progresso. As questões sociais, ambientais e 

econômicas devem estar presentes num Plano Diretor, com o auxilio da ferramenta conhecida por 

Avaliação Ambiental Estratégica, como um instrumento para minimizar estes impactos. 

Para que seja possível a mudança do paradigma atual, de forma que o desenvolvimento 

urbano não comprometa os direitos e deveres de cada cidadão e ainda, sejam preservados os 

princípios ligados a dignidade da pessoa humana. Assim, as cidades devem ter um respaldo, através 

de um planejamento urbano visando à garantia da qualidade de vida. 

De maneira satisfatória, pode-se perceber que o problema central da presente pesquisa, foi 

solucionado, a perceber que a Avaliação Ambiental Estratégica, pode corroborar para 

desenvolvimento urbano sustentável, uma vez que é pautada em estudo preliminar, capaz de emitir 

diagnóstico precoce acerca de impactos futuros.  

Bem como, foram alcançados os objetivos, tanto o objetivo geral de analisar as prováveis 

contribuições da Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicabilidade no Estatuto da Cidade, quanto 

seu objetivo específico de estudar os principais fatores para o desenvolvimento urbano sustentável, 

de maneira que seja implantado nos planos diretores. 

Visto que ambos objetivos podem ser analisados com a aplicação da Avaliação Ambiental 

Estratégica, no âmbito municipal, através do Plano Diretor, em que o poder público poderia evitar 

as ocupações de terras que deveriam ser urbanizadas sob condições rigorosas de estudos prévios, 

evitando ocupações desordenadas, formação de habitações clandestinas e carentes de serviços 

públicos, distantes dos centros urbanos com estrutura e oportunidades. 

Portanto, a temática central do presente artigo, através da análise do instrumento da 

Avaliação Ambiental Estratégica com o intuito de melhoria ante o Estatuto da Cidade, certifica o 

Direito Ambiental aplicado diretamente no Plano Diretor, sendo capaz de refletir na esfera 

ambiental, social e econômica. 
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AS REDUÇÕES CERTIFICADAS DE EMISSÕES, SUA NATUREZA JURÍDICA E 

REGULAÇÃO 

 

Aline Milena Grando1 

Rosana Aparecida Bellan2 

 

INTRODUÇÃO 

 Os problemas trazidos pelo aquecimento global demandam uma nova forma de refletir a 

maneira com que as economias globais vêm se desenvolvendo.  

Nesse sentido, a partir de iniciativas de lideranças governamentais globais, busca-se 

minimizar as interferências do homem no clima com metas de redução de emissões de gases do 

efeito estufa (GEE). 

A redução da emissão de GEE a partir de projetos no âmbito do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) vem gerando uma nova “moeda” no cenário econômico mundial, 

chamada de Créditos de Carbono, que são negociados internacionalmente em um mercado próprio 

– denominado Mercado de Carbono. 

Contudo, a ausência de critérios ou regras claras, inclusive legais, para o Mercado de 

Carbono, tem implicado em incertezas jurídicas, contábeis e fiscais, situação que pode influenciar 

negativamente ou desestimular a atuação de ingressantes e/ou participantes neste mercado. 

Nesse contexto, o presente artigo objetiva identificar qual o panorama regulatório da 

comercialização dos créditos de carbono oriundos de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL), criado pelo Protocolo de Quioto para disseminação de tecnologias limpas, não só 

entre os países desenvolvidos, mas por todas as nações, tendo em vista a unidade do meio ambiente 

                                                        
1 Oficial de Justiça e Avaliadora do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC). Bacharel em Direito pela Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). Especialista em Direito Civil, pela Faculdade Exponencial (Fie). Especialista em 
Direito Penal e Processual Penal, pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do 
Vale do Itajaí (Univali). E-mail: alinegrando@yahoo.com.br  

2  Auditora Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Bacharel em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Direito Processual pela Universidade do Amazonas (UNAMA). Advogada inscrita 
na OAB/SC sob o n. 29.208. Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). E-mail: 
rosanabll@yahoo.com.br.  
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afetado pelo aquecimento global.  

Para atingir a finalidade proposta, utilizamos o método indutivo, realizando uma pesquisa 

bibliográfica e documental, com análise de livros, periódicos normas e relatórios técnicos.  

Em um primeiro momento, estudamos as mudanças climáticas e o MDL; posteriormente, 

apresentamos a caracterização da natureza jurídica das Reduções Certificadas de Emissão (RCEs), 

comumente chamadas de "crédito de carbono", bem como os aspectos atuais da regulaçãos dessas 

reduções.  

Ao final, evidencia-se que o mercado regulado de carbono carece de normatização, gerando 

uma diversidade de classificações dos créditos de carbono. Ainda, no âmbito do mercado de 

carbono brasileiro, entendemos que, com o advento da Lei n. 12.187/09, houve uma inovação no 

trato da redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), porém ela se mostrou incipiente nas 

questões regulatórias e conceituais na comercialização de créditos de carbono. 

 

1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL) 

Devido ao crescimento desordenado do processo industrial, a degradação ambiental se 

acelerou em níveis preocupantes, desencadeando uma série de problemas, dentre os quais se pode 

citar o aquecimento global do planeta, também conhecido como “efeito estufa”. 

De acordo com o astrogeofísico Luiz Gylvan Meira Filho, o efeito estufa decorrente do 

excesso de CO2 na atmosfera ocorre da seguinte forma:  

O planeta recebe energia do Sol e irradia parte dela de volta ao espaço, na forma de radiação 

infravermelha, que funciona como um mecanismo refrigerador que mantém o balanço térmico da 

superfície da Terra. Isso deve estar em balanço, caso contrário, o planeta irá aquecer ou resfriar. O 

CO2 absorve radiação infravermelha, desequilibrando o sistema e causando o efeito estufa, que 

esquenta a superfície da Terra.3 

Não há consenso da comunidade científica em relação às mudanças climáticas que podem 

ocorrer devido ao aumento contínuo da concentração dos gases de efeito estufa - GEE4, já que 

                                                        
3  INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS (IEA) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://www.iea.usp.br/noticias/as-

escalas-de-tempo-do-clima-e-as-mudancas-climaticas>. Acesso em: 11 jan. 2016.  

4  O vapor d’água (H2O), o dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2), o óxido nitroso (N2O), o metano (CH4) e o ozônio (O3) são 
os principais GEE na atmosfera. Existem também na atmosfera GEE totalmente produzidos por atividades humanas, como os 
halocarbonetos e outras substâncias com cloro e bromo, objeto do Protocolo de Montreal. O Protocolo de Quioto também aborda 
o hexafluoreto de enxofre (SF6), além de duas famílias de gases: os hidrofluorocarbonetos (HFC) e os perfluorocarbonetos (PFC). 
Entre os gases do efeito estufa que estão aumentando de concentração, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são os 
mais importantes. (Disponível em: <http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/gases-de-efeito-estufa-gee>. Acesso 
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prevalecem incertezas em relação à mensuração do clima e aos reais  malefícios que essas 

mudanças podem trazer à sociedade. No entanto, a grande maioria dos pesquisadores concorda 

que as emissões antrópicas são as grandes responsáveis pelo aumento do teor dos GEE na 

atmosfera nos últimos anos, o que tem levado a uma alteração da temperatura global. Os níveis de 

CO2 na atmosfera, por exemplo, aumentaram em volume de 280 partes por milhão no período que 

antecede à Revolução Industrial para mais de 400 partes por milhão nos dias de hoje5, ou seja, a 

cada 1 milhão de moléculas na atmosfera, 400 são de dióxido de carbono (CO2). 

Assim, mesmo que não se tenha certeza em relação aos malefícios futuros do aquecimento 

global, tornou-se necessário adotar medidas para se precaver contra os possíveis danos que o 

aumento indiscriminado das emissões de GEE podem ocasionar. Todavia, sua adoção não é uma 

questão de simples solução, pois os países teriam que se adaptar a um processo de crescimento da 

industrialização sem agressão ao meio ambiente. 

Diante disso, o combate ao aquecimento global no regime jurídico internacional iniciou-se, 

efetivamente, com a adoção, em 1992, da Convenção-Quadro das Nações Unidas6 sobre Mudanças 

do Clima - CQNUMC (aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo n. 1/19947 e promulada 

pelo Decreto n. 2.652/19988). 

O citado documento internacional estabelece em seu artigo 2º que o objetivo da Convenção 

e de que quaisquer instrumentos jurídicos com ela relacionados é “alcançar a estabilização das 

concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência 

antrópica perigosa no sistema climático”. Para alcançar esse propósito, a Convenção estabeleceu 

em seu artigo 3.1 que “as Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações 

presentes e futuras da humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas 

responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades”.  

                                                        

em: 14 jan. 2016. 

5  Fonte:  “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC). Disponível em: <https://www.ipcc.ch/>. Acesso em: 11 jan. 2016. 

6  CQNUMC. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Versão editada e traduzida pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro, 1992. Disponível 
em: <http://proclima.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/28/2014/08/convencaomudancadoclima.pdf>. Acesso em: 14 
jan. 2016. 

7  BRASIL. Decreto n. 1, de 3 de fevereiro 1994. Aprova o texto do Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
adotada em Nova Iorque, em 9 de maio de 1992. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-1-3-fevereiro-1994-358285-publicacaooriginal-1-
pl.html>. Acesso em: 14 jan. 2016. 

8  BRASIL. Decreto n. 2.652, de 1 de julho de 1998. Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
assinada em Nova Iorque, em 9 de maio de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm>. 
Acesso em: 14 jan. 2016. 
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Na referida Conveção também foram estabelecidas obrigações (comuns, porém 

diferenciadas), tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento, como 

forma de combater o aquecimento global de forma integrada e efetiva.  

Ante o fato da grande maioria dos países não ter conseguido retornar suas emissões aos 

níveis estabelecidos pela Convenção-Quatro, em 1995, na 1ª Conferência das Partes da Convenção 

(COP 1)9, foi proposta a constituição de um instrumento (Protocolo) com metas quantitativas de 

redução de emissões para 2005, 2010 e 2020, bem como a indicação das políticas e medidas que 

seriam necessárias para alcançar essas metas.  

Em 1997, na Conferência das Partes da Convenção 310, realizada em Quioto, Japão, após um 

processo de intensas negociações, foi elaborado um Protocolo à Convenção, chamado de 

“Protocolo de Quioto”, o qual estabeleceu compromissos quantitativos para os países 

desenvolvidos (do Anexo I da Convenção) de redução das emissões antrópicas combinadas de gases 

de efeito estufa.  

Conforme o parágrafo 1º do artigo 3 do Protocolo de Quioto, os países industrializados 

constantes do Anexo I da Convenção-Quadro que ratificarem o protocolo devem reduzir suas 

emissões combinadas de gases de efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990, 

comprovando-os no primeiro período de compromisso, que vai de 2008 a 2012.11 

O percentual que cada país (do Anexo I da Convenção) deve reduzir foi calculado de acordo 

com o maior ou menor grau de influência que cada um representa no clima mundial.12 

De igual modo ocorreu com o Acordo de Copenhague (COP 15)13, que foi assim apresentado, 

em 18.12.2009, no que tange às emissões de GEE: 

                                                        
9  CQNUMC. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Versão editada e traduzida pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro, 1992. 
Disponível em: <http://proclima.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/28/2014/08/convencaomudancadoclima.pdf>. 
Acesso em: 14 jan. 2016. 

10  BRASIL. MCT. Protocolo de Quioto. Traduzido pelo MCT. Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://proclima.cetesb.sp.gov.br/wp-
content/uploads/sites/28/2014/08/protocoloquioto.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016. 

11  Protocolo de Quioto. Artigo 3, § 1º: 1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que suas 
emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não 
excedam suas quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com seus compromissos quantificados de limitação e redução 
de emissões descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste Artigo, com vistas a reduzir suas emissões totais desses 
gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso de 2008 a 2012. 

12  PEREIRA, André Santos. Do Fundo ao Mecanismo: Gênese, características e perspectivas para o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo; ao encontro ou de encontro à equidade? Dissertação (Tese de mestrado   do   Programa   de   Planejamento   
Energético/COPPE/UFRJ,  2002). Disponível em: <http://ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/apereira.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016. 

13 Versão em inglês disponível em: <http://unfccc.int/2860.php>. Acesso em: 13 jan. 2016. 



105 
 

4. Partes do Anexo I comprometem-se a apresentar, individualmente ou em conjunto, a economia 

quantificada de emissões para 2020, a ser apresentada no formato dado no Apêndice I ao secretariado 

até 31 de janeiro de 2010, para elaboração de um documento. Partes do Anexo I que são Partes do 

Protocolo de Quioto poderão, assim, reforçar ainda mais a redução de emissões iniciada pelo 

Protocolo de Quioto. [...] 

5. Não-Partes do Anexo I da Convenção irão implementar ações de mitigação, incluindo as que devem 

ser apresentadas ao secretariado, no formato apresentado no Apêndice II, até 31 de janeiro de 2010, 

para a elaboração de um documento, em consonância com o artigo 4.1 e 4,7 e no contexto do 

desenvolvimento sustentável. […] 

Por sua vez, o Acordo de Paris (COP 21)14, aprovado em 12.12.201515, tem como um dos 

objetivos manter o aquecimento global “muito abaixo de 2ºC”, buscando ainda “esforços para 

limitar o aumento da temperatura a 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais”. Porém, não há 

qualquer menção no texto sobre a porcentagem de corte de emissão de GEE que seria necessário, 

bem como o texto não determina quando as emissões precisam parar de subir.  

Ademais, o acordo estabelece, no que diz respeito ao financiamento climático, que os países 

desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança 

do clima e adaptação em países em desenvolvimento. 

Assim, visando facilitar o cumprimento das obrigações de redução ou limitação de emissões 

de GEE estabelecidas no Protocolo de Quioto, tendo em vista que elas implicariam em um custo alto 

para a economia de cada país do Anexo I, o mencionado documento criou instrumentos de mercado 

chamados de “Mecanismos de Flexibilização”, por meio dos quais os referidos países podem 

ultrapassar o seu limite de emissões, sem que as emissões líquidas globais aumentem, por 

intermédio de redução equivalente em outro país.16 

Desse modo, um país pertencente ao Anexo I tem duas alternativas para o cumprimento de 

suas metas e adota a que melhor lhe interessar, de acordo com sua análise de custo-benefício: ou 

investe em tecnologias mais eficientes em termos de emissão de GEE em suas próprias empresas e 

países, ou utiliza os mecanismos de flexibilização disponíveis, valendo-se de custos mais baixos para 

                                                        
14  Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016. 

15  O Acordo de Paris será aberto para assinaturas por parte dos países membros da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC, sigla em inglês) a partir do dia 22 de abril de 2016, em cerimônia que acontecerá na sede das Nações Unidas em 
Nova York. Ainda que sua entrada em vigor esteja prevista para 2020, o texto define que ele começa a vigorar a partir da ratificação 
do 55º país-parte da UNFCCC, sendo que as ratificações precisam representar cerca de 55% das emissões globais de gases de efeito 
estufa (GEE).  

16  PEREIRA, André Santos. Do Fundo ao Mecanismo: Gênese, características e perspectivas para o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo; ao encontro ou de encontro à equidade? Dissertação (Tese de mestrado   do   Programa   de   Planejamento   
Energético/COPPE/UFRJ,  2002). Disponível em: <http://ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/apereira.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016. 
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implantar os projetos de redução em outros locais.  

Os mecanismos de flexibilidade são, basicamente, três: implementação conjunta (Joint 

Implementation), mecanismo de desenvolvimento limpo (Clean Development Mechanism) e 

comércio de emissões (Emissions Trading).  

O mecanismo que interessa diretamente ao Brasil é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), já que os outros dois instrumentos podem ser utilizados apenas pelas Partes do Anexo I entre 

si.  

O MDL possibilita que um país desenvolvido financie e/ou invista em projetos em países em 

desenvolvimento, como forma de cumprir parte de seus compromissos.  

Esses projetos têm como objetivo a mitigação de gases de efeito estufa em países em 

desenvolvimento, na forma de sumidouros, investimentos em tecnologias mais limpas, eficiência 

energética, fontes alternativas de energia, florestamento e reflorestamento, assegurando sempre 

o desenvolvimento sustentável do país hospedeiro do projeto (local onde o projeto é implantado).  

As reduções de emissões decorrentes de tal processo têm equivalência em créditos de 

carbono, chamados reduções certificadas de emissões (RCE).  

A esse respeito o artigo 12 do Protocolo de Quioto traz as premissas básicas da RCE. Seguem 

os seus principais parágrafos: 

3. Sob o mecanismo de desenvolvimento limpo: 

(a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de projetos que resultem em 

reduções certificadas de emissões; e 

(b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas de emissões, resultantes de 

tais atividades de projetos, para contribuir com o cumprimento de parte de seus compromissos 

quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como determinado pela 

Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 

[...] 

5. As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem ser certificadas por 

entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das 

Partes deste Protocolo, com base em: 

(a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida; 

(b) Benefícios reais, mensurá  veis e de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança 

do clima, e 

(c) Reduções de emissões que sejam adicionais as que ocorreriam na ausência da atividade certificada 

de projeto. 
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[...] 

9. A participação no mecanismo de desenvolvimento limpo, incluindo nas atividades mencionadas no 

parágrafo 3(a) acima e na aquisição de reduções certificadas de emissão, pode envolver entidades 

privadas e/ou públicas e deve sujeitar-se a qualquer orientação que possa ser dada pelo conselho 

executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo. 

[...] 

10. Reduções certificadas de emissões obtidas durante o período do ano 2000 até o início do primeiro 

período de compromisso podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das responsabilidades 

relativas ao primeiro período de compromisso. 

Dessa forma, o Protocolo de Quioto permite que países em desenvolvimento, que assim o 

desejarem, auxiliem, voluntariamente, os países desenvolvidos a adotar medidas de redução de 

emissão ou remoção de gases de efeito estufa, ao mesmo passo em que estes países em 

desenvolvimento são auxiliados a desenvolver-se de forma sustentável. 

Apesar da inovação, o Protocolo não trouxe a definição das Reduções Certificadas de Emissão 

(RCEs), comumente denominadas de “créditos de carbono”.  

Por sua vez, o anexo da Decisão 3/CMP17  limitou-se, em seu artigo 1º, alínea “b”, a classificar 

a Redução Certificada de Emissão (RCE) do ponto de vista técnico: 

Uma “redução certificada de emissão” ou “RCE” é uma unidade medida em conformidade com o 

Artigo 12 e os seus requisitos, bem como as disposições pertinentes destas modalidades e 

procedimentos, e é igual a uma tonelada métrica equivalente de dióxido de carbono, calculada com o 

uso dos potenciais de aquecimento global, definidos na decisão 2/CP.3 ou conforme revisados 

subseqüentemente de acordo com o Artigo 5. 

Destarte, diante da ausência de definição da RCE, diversos autores procuraram apresentar 

um conceito.  

Para o jurista Rodrigo Sales: cada RCE decorre de uma atividade de projeto e representa a 

verificação de redução de uma tonelada de gás de efeito estufa a partir de uma linha de base.18 

Maucir Fregonesi Júnior define assim a RCE: “RCE = trata-se de certificado cuja emissão é 

autorizada pelo Conselho Executivo do MDL (Bonn/Alemanha), correspondente ao volume de 

redução de emissões líquidas de gases de efeito estufa, gerado pelo projeto de MDL. É o chamado 

                                                        
17 Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0008/8077.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2016. 

18  SALES, Rodrigo. A discussão da natureza jurídica de redução certificada de emissão em outros países. Seminário Internacional 
“Mercado de Reduções de Emissões” – CVM, Rio de Janeiro: 26 mar.2007. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/port/public/publ/seminario/PAINEL03/Rodrigo_Trench-Rossi_ e_Watanabe.pdf> Acesso em: 13 jan. 
2016.  
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"crédito de carbono”.”19 

Dahyana Siman Carvalho da Costa conceitua a RCE como créditos gerados por meio de 

projetos confeccionados nos termos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, e que 

podem ser adquiridos por empresas, entidades ou países do Anexo I para atingir suas metas de 

redução de emissões.20 

Extrai-se das explicações acima, que, por intermédio do MDL, atividades de projeto de 

redução de emissão ou remoção de gases de efeito estufa são implementadas no território do país 

em desenvolvimento e, caso estas atividades efetivamente contribuam para a mitigação da 

mudança global do clima receberão Reduções Certificadas de Emissão – RCEs , as quais poderão ser 

comercializadas a terceiros interessados, normalmente empresas de países desenvolvidos que 

possuam compromissos quantificados de limitação ou redução de emissões no âmbito do Protocolo 

de Quioto.  

A implementação de atividades de projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) envolve diversas fases e atores até o seu objetivo final que é a obtenção de Reduções 

Certificadas de Emissão (RCEs).21Dessa maneira, para que esteja apta a receber os “créditos de 

carbono” uma atividade de projeto de MDL deve concluir sete fases, quais sejam:  

(1) Elaboração do Documento de Concepção de Projeto (DCP) - documento no qual deverá 

constar a descrição das atividades, os atores/participantes, a metodologia de utilizada, os limites do 

projeto, o período de tempo considerado para obtenção das RCEs, o plano de monitoramento, a 

justificativa da atividade do projeto, documentos/provas e referências sobre os impactos 

ambientais ocorridos naquela região e informações adicionais eventualmente necessárias àquela 

atividade específica;  

(2) Validação - o projeto (DCP) será enviado a uma Entidade Operacional Designada (EOD) 

que irá proceder a análise e validação do projeto. Após a validação do documento pela EOD, ele é 

encaminhado para a Autoridade Nacional Designada (AND) para sua aprovação; 

                                                        
19  FREGONESI JÚNIOR, Maucir. Tributação de operações com crédito de carbono. Disponível em: <www.siqueiracastro.com.br/ 

downloads/maucir_fregonesi.ppt>. Acesso em: 13 jan. 2016. 

20  COSTA, Dahyana Siman Carvalho da. Mercado de “créditos de carbono”. Disponível em: 
<http://br.monografias.com/trabalhos905/mercado-creditos-carbono/mercado-creditos-carbono.shtml>.  Acesso em: 13 jan. 
2016. 

21  Consoante estabelecido no artigo 12 do Protocolo de Quioto e regulamentado, em especial, pela Decisão 17/CP.7, cujo anexo foi 
endossado na 1ª Conferência das Partes na qualidade de Reunião das Partes do Protocolo (COP/MOP) pela Decisão 3/CMP.1, e 
pela Decisão 19/CP.9, cujo anexo foi endossado também na COP/MOP 1 pela Decisão 5/CMP.1. 
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(3) Aprovação –  Os Governos de países participantes de uma atividade de projeto do MDL 

devem designar junto à CQNUMC uma Autoridade Nacional (AND) para o MDL. A AND atesta que a 

participação dos países é voluntária, e que tais atividades contribuem para o desenvolvimento 

sustentável do país onde será implantado o projeto; 

(4) Registro22 - a EOD deve submeter ao Comitê Executivo o DCP para sua aprovação e 

registro. Depois de ser registrado, poderá ser colocado em prática de acordo com o estabelecido no 

DCP;  

(5) Monitoramento - cabe aos participantes do projeto a implementação do plano de 

monitoramento e a elaboração relatória que serão submetidos à EOD, que verificará se as reduções 

de emissões de GEE monitoradas ocorrem como resultado da atividade de projeto do MDL;  

(6) Verificação/Certificação - caso ocorram efetivas reduções, a EOD emitirá um certificado 

em favor da pessoa (física ou jurídica) que implantou o projeto; e, 

(7) Emissão de RCEs - com base na certificação emitida, o Conselho Executivo (na sede do 

Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Bonn, 

Alemanha) emitirá as Reduções Certificadas de Emissões - Créditos de Carbono, títulos estes que 

são passíveis de comercialização. 

Após a emissão das RCEs elas poderão ser livremente transferidas das contas no Registro do 

MDL para contas nos Registros Nacionais, dando início ao que ficou conhecido como “mercado de 

carbono”.  

 

2. ASPECTOS ATUAIS DA NATUREZA JURÍDICA E REGULAÇÃO DAS REDUÇÕES CERTIFICADAS DE 

EMISSÕES 

Em que pese o mercado de carbono possuir grande potencial de fomentar o 

desenvolvimento sustentável de países em desenvolvimento, a falta de definição jurídica paira 

sobre os negócios com créditos de carbono. 

Em razão disso, cada país aborda as RCES de forma diferenciada. O Japão, por exemplo, vem 

                                                        
22  Conforme o Parágrafo 2 do Apêndice D da Decisão 17/CP.7 da Conferência das Partes relativas ao MDL: 2. O registro do MDL deve 

ter a forma de uma base de dados eletrônica padronizada que contenha, entre outras coisas, elementos de dados comuns 
pertinentes à emissão, titularidade, transferência e aquisição de RCEs. Disponível em: Disponível em: 
<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12919.pdf>. Acesso em 13 jan. 2016. 
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tratando as RCEs como sendo ativo intangível, transacionável eletronicamente. Na China, o crédito 

de carbono é um recurso natural pertencente ao Estado. No Chile, tem a natureza de direito de 

propriedade privado. Na Argentina, fruto industrial ou civil pertencente ao proprietário da atividade 

que o gere.23  

Tanto o regime jurídico internacional quanto o nacional não garantem à RCE uma existência 

física ou documental, isto é, não se trata de um título/cártula; sua existência e transferência 

ocorrem tão somente por intermérdio de um sistema eletrônico, semelhante às práticas adotadas 

nos sistemas bancários.24  

Vale lembrar que não há entidade autorizada a emitir RCE no Brasil ou em qualquer país do 

mundo. Como visto no item supra, apenas o Conselho Executivo do MDL possui a prerrogativa de 

instruir o administrador do registro do MDL a emitir as RCEs. Assim, não poderão os países 

regulamentar a natureza jurídica (lato sensu) da própria RCE ou a forma pela qual ela deve ser 

transacionada internacionalmente, pois esta atribuição está fora da sua jurisdição nacional. 

Para os juristas Haroldo Machado Filho e Bruno Kerlakian Sabbag25, o que os países podem 

fazer é estabelecer mercados internos para negociar um “espelho” da RCE, bem como definir a 

natureza jurídica deste “espelho” para fins exclusivos de mercado interno sobre o qual os países 

possuem jurisdição.26 

Nessa linha é a publicação da Lei Federal n. 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima. A mencionada Lei em seu artigo 9º diz que a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) é responsável por autorizar as bolsas do mercado financeiro a negociarem títulos 

mobiliários vinculados a “créditos de carbono”, formando o chamado Mercado Brasileiro de 

Redução de Emissões. Assim dispõe o mencionado artigo: 

                                                        
23  FORTES, Gitânio. Vazio jurídico "polui" crédito de carbono. São Paulo: Folha On Line, 27 abr. 2008. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ ult91u396121.shtml>. Acesso em: 13 jan.2016. 

24  SABBAG, Bruno Kerlakian; MACHADO FILHO, Haroldo. Classificação da natureza jurídica do crédito de carbono e defesa da 
isenção tributária total às receitas decorrentes da cessão de créditos de carbono como forma de aprimorar o combate ao 
aquecimento total. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32148-38095-1-PB.pdf>. Acesso 
em: 10 jan. 2016. 

25  SABBAG, Bruno Kerlakian; MACHADO FILHO, Haroldo. Classificação da natureza jurídica do crédito de carbono e defesa da 
isenção tributária total às receitas decorrentes da cessão de créditos de carbono como forma de aprimorar o combate ao 
aquecimento total. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32148-38095-1-PB.pdf>. Acesso 
em: 10 jan. 2016. 

26  Convém ressaltar que não é possível realizar transferência de RCEs entre contas no Registro do MDL, pois o mercado secundário 
de carbono está restrito a entidades autorizadas a participar do MDL por Partes do Anexo I, ou seja, somente é possível atuar no 
mercado secundário de carbono por meio de transferências de RCEs entre contas nos Registros Nacionais (Decisão 19/CP. 7, cujo 
anexo foi adotado na Decisão 5/CMP.1). 
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Art. 9º. O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE será operacionalizado em bolsas de 

mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de 

emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas.27 

O novo método, criado pela legislação interna, de quantificar os “créditos de carbono” não 

tem ligação com a RCE emitida pelo Conselho Executivo do MDL, em Bonn, na Alemanha, porquanto, 

em nenhum momento, reputa-se a lei publicada às emissões reduzidas quantificadas conforme o 

Protocolo de Quioto. 

Segundo indicações de Mauro Evaristo Medeiros Junior28, bem como de Bruno Kerlakiande 

Sabbag29, o dispositivo legal em questão expressamente conceituou a natureza jurídica da RCE 

(stricto sensu) como sendo títulos mobiliários operacionalizados por meio do Mercado Brasileiro de 

Redução de Emissões, em bolsas de valores, por exemplo, e terão o controle da CVM porque 

correspondem a uma obrigação pecuniária daqueles que os emitem. 

Por sua vez, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio de parecer emitido pelo 

diretor Otavio Yazbek, apresentou comunicado informando que o uso da expressão “títulos 

mobiliários” não  caracteriza as reduções de emissão certificadas como valores mobiliários, pelos 

seguintes motivos30: 

Primeiro porque me parece inequívoca a função daquela oração no dispositivo. A primeira parte do 

artigo 9º estabelece a obrigatoriedade de “operacionalização” do MBRE naqueles mercados 

regulamentados. A segunda parte subordina-se ao comando formulado e destina-se a, dando maior 

concreção ao trecho inicial, explicar o que será negociado nos mercados em questão – “... onde se 

dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas 

certificadas”. 

Essa segunda parte do artigo não traz, assim, um mandamento autônomo, em que todas as “emissões 

de gases de efeito estufa evitadas certificadas” são caracterizadas, a priori, como valores mobiliários 

(ou como “títulos mobiliários”, na dicção da Lei). Neste sentido, parece-me claro que ela apenas 

descreve aquela “operacionalização” do MBRE. Pode-se, assim, asseverar que, havendo valores 

mobiliários que representem aquelas emissões certificadas, estes serão, necessariamente, negociados 

naqueles mercados. 

                                                        
27  BRASIL. Lei n. 12.187, de 29 de Dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 13 jan. 2016.  

28  MEDEIROS JUNIOR, Mauro Evaristo. Crédito de carbono: natureza jurídica. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3107, 3 jan. 
2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/20766>. Acesso em: 13 jan. 2016. 

29  SABBAG, Bruno Kerlakian. Processo de incorporação da dimensão climática no ordenamento jurídico brasileiro e análise do caso 
do Estado de São Paulo. Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-03052013-100345/pt-br.php>. Acesso em: 13 jan. 2016.  

30  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0007/7161-0.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016.  
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E continua: 

Este ponto leva ao segundo motivo pelo qual entendo que aquele diploma legal não tornou as RCEs 

valores mobiliários: não me parece que quando o trecho acima fala em "títulos mobiliários 

representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas" ele esteja se referindo os 

créditos de carbono em si. Estes seriam as tais "emissões de gases... evitadas certificadas", enquanto 

os "títulos mobiliários" delas representativos já seriam coisa distinta, verdadeiros instrumentos de 

mercado. Estes últimos, referidos na decisão do Colegiado de 7.7.2009 como "certificados, 

instrumentos sintéticos ou derivativos" poderiam ser reconhecidos como valores mobiliários, atraindo 

para si a regulamentação da CVM. 

Entendo, assim, que o art. 9º da Lei n. 12.187/09 não tornou os créditos de carbono valores mobiliários 

[…]. 

Já com relação ao “crédito de carbono” comprovado junto ao Conselho Executivo do MDL, 

na Alemanha, a matéria continua sendo extremamente controvertida e sem consenso no mundo 

jurídico. Discute-se no âmbito internacional e interno se as RCEs são Serviços, mercadorias ou 

valores mobiliários. 

Verifica-se na legislação brasileira em vigor, em sede de Direito Civil, que alguns autores 

defendem que as RCEs são bens incorpóreos e intangíveis. Nesse passo é o entendimento de Hugo 

Natrielli de Almeida:  

[…] podemos classificar os "Créditos de Carbono" como bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis, 

tendo em vista que estes não têm existência física, mas são reconhecidos pela ordem jurídica 

(Protocolo de Quioto), tendo valor econômico para o homem, uma vez que são passíveis de 

negociação.31 

O especialista em Direito Ambiental, Alan da Motta, entende como sendo bem intangível ou 

incorpóreo, por não obter existência material, e sim abstrata, com valor econômico, sendo um 

certificado com natureza anômala.32 

Desse modo, caracterizariam-se como direitos de seus detentores, devendo ser, por 

conseguinte, transmitidos por meio de cessão de direitos entre as empresas interessadas. 

Outros estudiosos defendem que as RCEs devem ser consideradas commodities (conceito 

inexistente em nossa legislação pátria). Na economia, é o produto em estado bruto, com preço 

variável e importância comercial, como o café, por exemplo. Contudo, por representar no meio 

                                                        
31  ALMEIDA, Hugo Netto Natrielli de. Créditos de carbono. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 809, 20 set. 2005. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/7307>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

32  MOTTA, Alan da. Gerenciamento Jurídico-Procedimental para "Créditos de Carbono" – (RCEs). Disponível em: 
<http://direitoambiental. wordpress.com/2008/04/04/gerenciamento-juridico-procedi mental-para-creditos-de-carbono-rces/>. 
Acesso em: 13 jan. 2016. 



113 
 

econômico um bem com existência física, que se sujeitará à distribuição para consumo, a 

commodity dissocia-se da concepção da RCE. 

Nesse norte, pode-se afirmar que as certificações são bens de natureza incorpórea, apesar 

de reconhecidamente passíveis de negociação. Não podendo, por conseguinte, serem equiparados 

a commodities.33  

Não é outro o pensamento de Werner Grau Neto34: 

A ausência de fungibilidade e vinculação do certificado à atividade de MDL; a existência de 

equivalência monetária, e não obrigação pecuniária em si; e a inexistência de uma prestação de 

serviço, e sim a realização de uma cessão de crédito, são elementos a afastar a consideração do 

certificado como commodity, título mobiliário ou prestação de serviços. 

O jurista Gustavo Contrucci classifica a RCE como título de crédito. Ele   defende não se tratar 

de um bem, mas um direito, um crédito, adquirido por meio de um título – a RCE, que pode ser 

negociado mediante cessão ou endosso.35  

Mauro Evaristo Medeiros Junior discorda desse entendimento, porque entende que a RCE 

não é um título que pode ser livremente repassado, pois é um registro eletrônico. Sua forma de 

comercialização dá-se por meio de contrato, ou seja, não há emitente de um título negociável, 

tampouco devedor e credor. Existe uma equivalência monetária, mas não uma obrigação pecuniária 

em si.36 

Inadequada também a definição da RCE como serviço, haja vista que o empreendedor não 

visa à prestação de um serviço, mas sim obter a certificação das suas reduções de emissão. Desse 

modo, o produto “crédito de carbono” predomina frente ao trabalho de aplicação do projeto de 

MDL que reduz emissões, o qual tem caráter nitidamente secundário nesse contexto. 

Para os juristas Haroldo Machado Filho e Bruno Kerlakian Sabbag a RCE é fundamentalmente 

um comércio de derivativos37. Justificam esse entendimento no fato de ser objeto de negociação 

                                                        
33  SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e protocolo de quito: aspectos negociais e tributação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 39. 

34  GRAU NETO, Werner. Questões pendentes do Protocolo de Kyoto. Jornal Valor Econômico, 13 ago. 2008. Disponível em: 
<http://remabrasil.org:8080/virtual/r/remaatlantico.org/sul/Members/bosco/noticias/questoes-pendentes-do-protocolo-de-
kyoto/>. Acesso em: 14 jan. 2016.  

35  CONTRUCCI, Gustavo. Natureza jurídica dos créditos de carbono não é contratual. Jornal Valor Econômico, 19 mai. 2008. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2008-mai-19/natureza_juridica_creditos_carbono>. Acesso em 13 jan. 2016.  

36  MEDEIROS JUNIOR, Mauro Evaristo. Crédito de carbono: natureza jurídica. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3107, 3 jan. 
2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/20766>. Acesso em: 13 jan. 2016. 

37  Derivativos são contratos que derivam a maior parte de seu valor de um ativo subjacente, taxa de referência ou índice. O ativo 
subjacente pode ser físico (café, ouro, etc.) ou financeiro (ações, taxas de juros, etc.), negociado no mercado à vista ou não (é 
possível construir um derivativo sobre outro derivativo). Disponível em: 
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não o registro efetuado junto ao Conselho Executivo do MDL, em Bonn, na Alemanha, mas um 

“espelho” comercializável desse registro, tratando-se de um ativo derivativo de outro ativo 

financeiro.38 

Segundo Clóvis S. Souza e Daniel Schiavoni Miller essa definição é imprópria, visto que o valor 

pecuniário da RCE não deriva de nenhum outro ativo que se encontre subjacente: 

A doutrina leciona, uniformement e que derivativos são os instrumentos financeiros cujo preço de 

mercado (market price) deriva do valor de um ativo real (as commodities, ou seja, produtos primários 

como algodão, soja, minério de ferro, etc.) ou outro instrumento financeiro (taxas de câmbio, de juros, 

moedas, índices de Bolsas etc.). A depender do ativo-referente, os derivativos podem ser financeiros 

e não financeiros. Os contratos futuros e a termo, as opções e o swap são as modalidades derivativas 

de maior utilização. [...] Ao que parece, face ao conceito supra, o valor da RCE e, pois, da transação 

com ela realizada não resulta de nenhum outro ativo, que se encontre subjacente, o que obsta sua 

subsunção à categoria dos derivativos, os quais se caracterizam por ser uma variação de uma oferta 

existente.39 

Há ainda o entendimento das RCEs como valores mobiliários, apesar do instituto não constar 

no rol dos documentos que representam um valor mobiliário elencados no artigo 2º40 da Lei n. 

6.385/76 (posteriormente, amplidos pela Lei n. 10.303/2001), bem como não se encaixar nos seus 

incisos VIII ou IX. 

Porém, como visto anteriormente, a própria CVM se posicionou no sentido de que as RCEs 

não se caracterizam como valores mobiliários, por meio do voto de seu Diretor Otavio Yasbek, em 

momento anterior (07.07.2009)41 e também posterior (09.08.2010)42 à Lei Federal n. 12.187/2009.  

                                                        

<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/derivativos/Derivativos_introducao.html>. Acesso em 14. jan. 
2016. 

38 SABBAG, Bruno Kerlakian. Processo de incorporação da dimensão climática no ordenamento jurídico brasileiro e análise do caso 
do Estado de São Paulo. Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-03052013-100345/pt-br.php>. Acesso em: 13 jan. 2016.  

39  SOUZA, Clóvis S. de; MILLER, Daniel Schiavoni. O Protocolo de Quioto e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL): as 
Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), sua natureza jurídica e a regulação do mercado de valores mobiliários, no contexto 
estatal pós-moderno. Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 2003. Disponível em: 
<www.agu.gov.br/page/download/index/id/703301>. Acesso em: 13 jan. 2016. 

40  Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; II - os cupons, direitos, 
recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II; III - os certificados 
de depósito de valores mobiliários; IV - as cédulas de debêntures; V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários 
ou de clubes de investimento em quaisquer ativos; VI - as notas comerciais; VII - os contratos futuros, de opções e outros 
derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos 
subjacentes; e IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem 
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm 
do esforço do empreendedor ou de terceiros. § 1º Excluem-se do regime desta Lei: I - os títulos da dívida pública federal, estadual 
ou municipal; II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6385.htm>. Acesso em: 13 jan.2016. 

41  Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0005/6565-0.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016. 

42  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0007/7161-0.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2016. 
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Gabriel Sister destaca que títulos mobiliários e RCEs são diferentes em essência, não sendo 

possível uma classificação das RCEs como sendo títulos mobiliários, in verbis: 

[…] isso se deve ao fato de que, enquanto os títulos mobiliários devem necessariamente corresponder 

a uma obrigação de natureza pecuniária a ser cumprida pelo seu emissor, o responsável pela emissão 

das RCEs, quem seja, o Conselho Executivo do MDL, não possui qualquer relação obrigacional 

pecuniária em relação àquele que deu origem a elas – ou seja, o titular do projeto de MDL. Assim, 

seria absolutamente infundada e sem qualquer efeito a pretensão de titular de projeto de MDL que, 

em momento imediatamente posterior à emissão das RCEs pelo Conselho Executivo do MDL, exigisse 

de tal órgão o pagamento em expressão monetária do respectivo número de RCEs recebidas.43 

Para a maioria da doutrina a definição que mais se adequaria à natureza jurídica das RCEs é 

a de um ativo intangível, transacionável por meio de contratos de cessão de direitos.44 A esse 

respeito, após análise detalhada das possíveis definições da natureza jurídica da RCE, Gabriel Sister 

conclui que: 

Com base na classificação de bens sedimentada pela legislação e doutrina pátria, é possível afirmar 

que as RCEs, enquanto direitos sem existência tangível, todavia com valor econômico, enquadram-se 

com perfeição na acepção de bens intangíveis.45 

Um dos indicativos favoráveis a essa opnião, é o entendimento da Receita Federal do Brasil 

na resposta à Consulta Pública n. 59/2008 (publicada no Diário Oficial da União de 07.04.2008), onde 

se compreendeu que a comercialização da RCE se dá por meio de cessão de direito para o exterior.46  

Desse entendimento, é perfeitamente cabível a classificação da sua natureza jurídica como 

bem intangível, já que o “crédito de carbono” é realmente negociado por intermédio de cessão de 

direitos, ao contrário de sua possível classificação como serviço ou commodity, por exemplo. 

Assim, da ainda incipiente doutrina jurídica pátria sobre o assunto, depreende-se que a RCE, 

se analisada sob a ótima do regime jurídico brasileiro, possuiria a natureza jurídica lato sensu de 

ativo incorpóreo ou intangível, pois, apesar de não possuir existência física ou cartular, ela 

representa um valor econômico que deve ser reconhecido pelo Direito. 

 

                                                        
43  SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e protocolo de quito: aspectos negociais e tributação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 44. 

44  SABBAG, Bruno Kerlakian; MACHADO FILHO, Haroldo. Classificação da natureza jurídica do crédito de carbono e defesa da 
isenção tributária total às receitas decorrentes da cessão de créditos de carbono como forma de aprimorar o combate ao 
aquecimento total. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32148-38095-1-PB.pdf>. Acesso 
em: 10 jan. 2016. 

45  SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e protocolo de quito: aspectos negociais e tributação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 39. 

46  BAETA, Zínia; BARROS, Bettina. Receita tributa créditos de carbono. Jornal Valor Econômico, 10 abr. 2008. Disponível em: 
<http://www.abrapi.org.br/hp/index.asp ?p_codmnu=4&p_codnot=5233>. Acesso em: 14 jan. 2016.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em que pese a evolução no combate à mudança global do clima, ainda há insegurança 

jurídica atrelada aos projetos que objetivam à geração de Reduções Certicação de Emissão, haja 

vista a inexistência de definição da natureza jurídica das RCEs em instrumentos de caráter 

internacional. 

Nesse sentido, prevalece a doutrina que a classifica lato sensu, onde se tem a RCE como ativo 

intangível, transacionável por meio de contratos de concessão. 

Inobstante a natureza jurídica das reduções certificadas de emissão de gases de efeito estufa 

já ser matéria extremamente controvertida no âmbito internacional, o ordenamento jurídico pátrio 

(art. 9º, Lei 12.187/09), na contramão de tudo o que vinha sendo discutido, inclusive no âmbito da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conceituou a natureza jurídica stricto sensu da RCE como 

título mobiliário. 

Essa definição legislativa sem um aprofundamento teórico prévio, dadas as grandes 

incertezas relacionadas ao tema, pode até mesmo prejudicar a evolução e consolidação do Brasil 

como um importante pólo de geração e negociação de RCEs na América Latina, pois eventuais regras 

burocráticas e tributárias podem dificultar o pleno desenvolvimento deste mercado. 

Entende-se que o comércio de créditos de carbono no âmbito do mercado de carbono 

brasileiro necessita de uma regulação articulada, que contribua para seu bom funcionamento e 

viabilize seu crescimento e conexão com as políticas públicas do país, o que não ocorreu com o 

advento da Lei n. 12.187/09, que apesar da inovação no trato da redução de emissões de GEE, não 

avançou no sentido de contemplar dispositivos que regulassem as questões tributárias, econômicas 

e financeiras. 
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BRIEF OBSERVATIONS ON THE HISTORICAL EVOLUTION OF INTERNATIONAL 

WATER LAW AND ITS CURRENT SCENARIO IN MANKIND 

 

Safe drinking water and adequate sanitation are crucial for 
poverty reduction, crucial for sustainable development and 

crucial for achieving any and every one of the Millennium 
Development Goals.1 

Ban Ki-Moon, Secretary-General of the UN 

 

Natammy Luana de Aguiar Bonissoni2 

 

INTRODUCTION 

It is concerning the high number of people that in the XXI century still do not have access to 

drinking water. The lack of water in certain regions still consists in wars motives, diseases origin and, 

lastly, it has led to death thousands of people every minute. 

 Brazil is located above the largest subterraneous reservoir of water in the whole world, so, 

in the beggining, was admissible the neglect of the inhabitants regarding the abuses in use of this 

resource so precious in reason of the lack of knowledge related to this topic. To hamper the 

discussions on this subject, the Constitution of the Federative Republic of Brazil presented few 

observations about the theme. But one thing is certain, the access to this right has becoming 

increasingly difficult and for several times complicate such as the example of the recent scarcity in 

the Cantareira System. 

After centuries of exploitation, it was concluded that the water and other natural resources 

are finite goods and if the human attitudes of degradation of the environment expected to continue, 

it could lead to the anticipation of the extinction of human race, the reason why the Dr. Gabriel Real 

Ferrer justifies the essentiality of the study of the Environmental Law. 

This article aims to present a small portion of the current water situation in humanity, hoping 

                                                        
1  UNITED NATIONS. The Human Right to Water and Sanitation. Media Brief. Available at:  

http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf. Accessed: april 2016. 

2  Student of the Doctor in Law Program at the University of Vale do Itajaí. Assisted by CAPES Scholarship Program. E-mail: 
natammy@hotmail.com.  
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through a historical conceptualization of its legal instruments of protection, analyze water as a 

fundamental right; and, after all, display the position of the Brazilian legislation on the subject. 

The research has as general objective analyses the right to water as a human right; and as 

specific objectives, verify information on the current situation of water in mankind and establish a 

correlation between the access to water as a human right and its subsequent characterization as a 

fundamental right in the Brazilian legal system. 

This study, developed in the fields of Environmental Law and International Law, had its 

methodology guided by the following methods: at the research stage, the inductive method was 

used, and at different stages of the research were driven techniques of referent, category, 

operational concept and bibliographic research. It is important to note that this article presents 

introductory concepts on the subject and do not intend to exhaust the research sources related to 

the theme. 

 

1. INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL STUDIES 

 With the beginning of the ecological crisis, resulted from many years of carelessness and 

destruction, it was started a rethink about a new way to see the environmental law. What was once 

seen only through a biological view, initiated to be covered by other perspectives. 

 After the Industrial Revolution, that happened in England in the end of the nineteenth 

century, the momentarily urbanization, considered one of the fruits of this biggest event, provoked 

high alterations in the natural environment.  Thus, Reinaldo Dias explains in details3: 

Ainda nos primórdios da industrialização, um economista inglês, Thomas Robert Malthus (1766 – 

1834), publicou um trabalho denominado Ensaio sobre a população: como afeta o futuro progresso 

da humanidade (1798), onde sistematizava um conjunto de preocupações que apontava para os 

problemas decorrentes do aumento populacional e para a possibilidade de esgotamento dos recursos 

naturais e seus reflexos no crescimento econômico. Dando destaque ao crescimento populacional, 

afirmava que “o poder da população é infinitamente maior que o da terra para produzir a subsistência 

do homem”.  

Thomas Malthus predicted what was going to happen centuries later. The explosion of the 

population growth really exceeded the possibilities of the earth in provides the necessary for the 

human subsistence. So, around the half of the twentieth century, it started to be argued about the 

                                                        
3 DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: Responsabilidade Social e Sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2007 



122 
 

world thought that used to saw the environment as an inexhaustible source of resources4. 

In view of this issue surpass the national borders of the States, the environmental matter will 

be treated in this research as a transnational problematic, term proposed by Jurgen Habermas, 

which provided the creation of new spaces “a partir da perspectiva de ampliação da esfera da 

influência da experiência das sociedades democráticas para além das fronteiras nacionais” 

fundamental issues for the human being5 

 Following a similar line of thought, Fritjof Capra also alerts in his works “A Teia da Vida” the 

importance of do not realize an analysis of all this issues in an isolated way, independent, in reason 

of being systemic problems, fully interconnected and interdependent. Moreover, the Austrian 

physicist proposes the existence of a new paradigm based on the comprehension of the world as a 

whole completely connected, and “não como uma coleção de partes dissociadas”6.  

 In 1972, in an unprecedented way, the United Nations called a specific Conference to treat 

about a theme that until then, did not appear to have enough relevance to enter the agenda of the 

United Nations discussions. So, it was held in Stockholm the United Nations Conference on the 

Human Environment, who prepared the Declaration of the United Nations Conference on the 

Human Environment, which enabled that the coming Constitutions could recognize the ecologically 

balanced environment as a fundamental right.7 

 From the deepening of the studies on this subject, this right was recognize as a third 

dimension fundamental right, covering beyond the right to an ecologically balanced environment, 

also preserving the quality of life and the guarantees of collective protection.8 

 The Federal Supreme Court of Brazil, through the vote of the Justice Celso de Mello, was 

steady when declared the preservation of the environment integrity as a constitutional expression 

of a fundamental right that attends all people, according to the article 225 of the Constitution of the 

Federative Republic of Brazil.9 

                                                        
4  ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia; MAFRA, Juliete Ruana. A sustentabilidade e seus reflexos dimensionais na avaliação 

ambiental estratégica: o ciclo do equilíbrio do bem-estar. Available at:  
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ec82bd533b0033cb. Accessed: april 2016.  

5 GARCIA, Marcos Leite. Novos direitos fundamentais e as demandas transnacionais. Revista do Direito. ed. 33. UNISC. Santa Cruz do 
Sul,2010.  Available at:   em: http://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/1801/ 1598. Accessed: april 2016. 

6 CAPRA, Fritjof. A Teia da vida. São Paulo: CULTRIX, 1996, p. 16 

7 SILVA; José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 70. 

 8SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10 ed. Curitiba: Livraria do Advogado, 2010. p. 49. 

9 In the words of the Justice Celso de Mello: “Trata-se, consoante já o proclamou o Supremo Tribunal Federal, de um típico direito de 
terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, 
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Considered by José Afonso da Silva10 a set of elements, the term “environment” expresses 

the result of the interaction between these elements which are integrated and conditioned to the 

environment that are living. One of the main elements to the perfect interaction of the environment 

is the water, extremely necessary to the exercise of the basics rights as the right to health; and its 

scarcity or even its maldistribution has been the reason of many conflicts and epidemics around the 

world. 

Recognize the finite character of all of the elements of this “environment”, specially the 

water, and alert the importance of its preservation in reason of the large increase of consumption, 

the waste and even urbanization; reveals the great urgency of the need of water protection.11 

Therefore, one of the biggest challenges of mankind to being faced in the next coming years 

is the supply of drinking water for all. In addition, improving the distribution and the quality of the 

water may decrease the number of countless diseases and the child mortality rate as also can 

increase the life expectancy of the population. On the other hand, in absence of drinking water there 

is no possibility of guarantee the basics social rights, it is the reason why in the last few years, 

mechanisms of protection have been created in order to protect this fundamental right.  

 

2. WATER AND ITS LEGAL INSTRUMENTS OF PROTECTION: SHORT NOTES 

 Since from the seventies, the water started to be featured in some of the main internationals 

documents of the environment protection, beginning a slow process of support to this indispensable 

item for a dignified life and as a necessary condition for the guarantee of other rights. 

 The first global encounter realized to deal specifically about the water issue was the United 

Nations Water Conference, that occurred in Mar del Plata, in 1977. The growing consumption of 

water in many parts of the world, added to the many pressures by the officials institutions about 

the water resources, already suggested, a medium term, the appearance of a water crisis that could 

                                                        

circunstância essa que justifica a especial obrigação - que incumbe ao Estado e à própria coletividade - de defendê-lo e de preservá-
lo em benefício das presentes e futuras gerações, evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves 
conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial 
de uso comum de todos quantos compõem o grupo social” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3.540-1 - Distrito Federal (ADI 3.540 – MC/DF). Relator: Ministro Celso de Melo. Julgado em 01 de setembro 
de 2005. Diário de Justiça, Brasília, 03 fev. 2006. Available at:  http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/adi3540ementa.pdf. Accessed: 
april 2016. 

10 SILVA; José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 20. 

11 D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Água juridicamente sustentável. Sâo Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 30. 
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only be weakened trough the creation of management program of these resources.12 

 Considered as the most complete document over water resources until the Agenda 21, 

follows bellow the first descriptions of the Report of the United Nations Water Conference (Mar del 

Plata Action Plan): 

Realizing that the acceleratted development and orderly administration of water resources constitute 

a key fator in efforts to improve the economic and social conditions of mankind, especially in the 

developing countries, and that it will not be possible to ensure a better quality of life and promote 

human dignity and happiness unless specific and concerted action is taken to find solutions and to 

apply them at national, regional and international levels.13 

 By express provision, the Action Plan stimulated the full cooperation between all the nations 

in reach the implementation of the described recommendations in the Report, by the good faith of 

all the cooperative.14 Besides, the Report also declared the eighties as the “International Drinking 

Water Supply and Sanitation Decade” under the understanding that “todos os povos, quaisquer que 

sejam seu estágio de desenvolvimento e suas condições soais e econômicas, têm direito ao acesso 

à água potável em quantidade e qualidade à altura de suas necessidades básicas.”15 

 The second major international conference arranged by the United Nations over the water 

issue, happened in Dublin, in 1992, only a few months before the great conference of Rio de Janeiro. 

 The Dublin Statement on Water and Sustainable Development stablished recommendations 

based upon four principles that guided the management and the public politics regarded water in 

all over the world, which are: Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain 

life, development and the environment; Water development and management should be based on 

a participatory approach, involving users, planners and policy-makers at all levels; Women play a 

central part in the provision, management and safeguarding of water and water has an economic 

value in all its competing uses and should be recognized as an economic good. 16 

                                                        
12  CAPRILES, Renê. Meio Século de Lutas: Uma Visão Histórica da Água.  Available at:  

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/meio_seculo_de_lutas%3A_uma_visao_historica_da_agua.ht
ml. Accessed: april 2016.  

13  UNITED NATIONS. United Nations Water Conference. Report. Mar del Plata, 1977. Available at:  
http://www.internationalwaterlaw.org/bibliography/UN/Mar_del_Plata_Report.pdf. Accessed: april 2016. 

14 UNITED NATIONS. United Nations Water Conference. Report. Mar del Plata, 1977. Available at: 
http://www.internationalwaterlaw.org/bibliography/UN/Mar_del_Plata_Report.pdf. Accessed: april 2016. 

15 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 
Available at:   http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Accessed: april 2016. 

16  UNITED NATIONS.International Conference on Water and the Environment (ICWE). The Dublin Statement on Water and 
Sustainable Development. Available at:   https://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html. Accessed: 
april 2016. 
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 In despite of it, Eriovaldo Moreira Barbosa17 has criticized the paradox of United Nations in 

recognize water as an economic good, but do not recognize it as a human right. Besides that, the 

Professor also criticized the the characterization of water as a private good disregarding its vital 

character, which is, the water as a human right.  

 Some months after the Dublin Conference happened the Eco-92, in Rio de Janeiro, in which 

resulted in a document called Agenda 21. The water resources received a relevant chapter on 

Agenda 21, which covered seven specific areas: development aspects and managing; evaluation; 

protection of the freshwater resources, its quality and the aquatic ecosystems; drinking water 

supply and sanitation; water and sustainable urban development; water to sustainable agriculture 

and rural development; and the climate change impacts on water resources.18 

 In the same way was recognized the importance of the transboundary water resources to 

the “ribeirinhos” States, term also proposed by Habermas, which highlights the importance of the 

cooperation between these States in reason of the existing agreements between them, taking in 

consideration the interest of all the nations involved. 19 

 Although the debates on water as human rights seems an obvious issue, only a few years 

ago the cogitation of this condition began to be inserted in some international documents. 

 In 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in front of 

the scarcity of drinking water in underdeveloped and developed countries, approved the “General 

Comment no. 15” entitled as “The Right to Water”, highlighting the need of an enough sufficient 

supply of potable water, physically accessible and at an affordable cost.20 Until then, the Universal 

Declaration of Water Rights was the document that stated the access to water as a fundamental 

right, however, none of the documents presented binding force.21 

                                                        
17 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Água doce: direito fundamental da pessoa humana. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, 2008. 

Available at: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura &artigo_id=3172. Accessed: april 
2016. 

18 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 
Available at:   http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Accessed: april 2016.  

19 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 
Available at:   http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Accessed: april 2016. 

20 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Água doce: direito fundamental da pessoa humana. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, 2008. 
Available at: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3172. Accessed: april 
2016. 

21 BARBOSA, Erivaldo Moreira. Água doce: direito fundamental da pessoa humana. Revista Âmbito Jurídico. Rio Grande, 2008. 
Available at: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3172. Accessed: april 
2016. 
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 Recently, in order to increase the awareness and the cooperation between the countries 

about the water management challenges, the year of 2013 was declared by the General Assembly 

of the United Nations as the International Year of Water Cooperation22, meanwhile, in front of the 

high risk that the global water systems current situation, it is remarkable the understanding that 

this question needs to be handled with urgency not only by the United Nations, but for all the 

countries through the mutual cooperation in order to bring to effectiveness to all the 

documentation mentioned and minimize the effects of years of neglect. 

 

3. THE ACCESS TO WATER AS A HUMAN RIGHT: ITS CURRENT SITUATION IN MANKIND 

 Currently, the “water” element is used in several branches of science and in numerous daily 

activities. Extremely necessary to the development of the basic needs of the individual, also 

important for animals and considered an essential figure to industries, can be comprehended that 

the right to have access to water can be understood as a deployment of the right to life, surpassing 

the category of the third generation of fundamental right and also be classified as a first generation 

right.23 

 The current numbers related to the access to water in Brazil and around the world are 

alarming. Sometimes the reality it is not perceived, or, maybe, it is not revealed in reason that many 

times, the interest for true data are no longer convenient.  

 In 2000 was checked that 2,4 billions of people did not have access to basic sanitation, while 

nearly 1 billion people did not have the minimum access to their basis needs. Considering the data 

and the relevance of the theme, the United Nations declared as the “United Nation Water for Life 

Decade” the period from 2005 to 201524. In order to contribute with the water preservation and 

with the goal of halving the proportion of population without the access to drink water and 

sanitation until 2015, was obtained as a goal the supply of water to 1,6 billion people and sanitation 

to 2,1 billion people among 2002 and 2015, especially amongst the less privileged families in the 

                                                        
22 […] Emphasizing that water is critical for sustainable development, including environmental integrity and the eradication of poverty 

and hunger, and is indispensable for human health and well-being and central to achieving the Millennium Development Goals, 
[...], Decides to declare 2013 the International Year of Water Cooperation. UNITED NATIONS. Resolution A/RES/65/154. Available 
at: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/65/154. Accessed: april 2016. 

23  NÓBREGA, Guilherme Pupeda. Acesso à água como direito fundamental à vida. Available at: 
http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-acesso-a-agua-como-direito-fundamental-a-vida. Accessed: april 2016.  

24  NÓBREGA, Guilherme Pupeda. Acesso à água como direito fundamental à vida. Available at: 
http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-acesso-a-agua-como-direito-fundamental-a-vida. Accessed: april 2016. 
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poorest countries of the world.25 

 It is important to remember in the case the Malthus’ theory presented in the beginning of 

the article, that year after year has ratified its results through the growth of population and the 

consequent water contamination by human action, which has resulting in the deepening 

inequalities between nations. Date also confirmed that for at least on century the water 

consumption has grown in a greater pace than the popular growth and that in the last one hundred 

years the population quadrupled, while the water consumption increased seven times. 26 

 Based on that, can be noticed the development of knowledge over the several dimensions 

of the water resources and the specificities of its managing, revealing the importance of the financial 

and technological international cooperation for the promotion of the best practices for the 

management of resources.27 

 The brief report that presents “The Human Right to Water and Sanitation”, written by the 

United Nations, presents some global information about the reality of the access to water, like the 

ones below: 

The average distance that women in Africa and Asia walk to collect water is 6 kilometres. Inadequate 

sanitation, poor hygiene and unsafe drinking water contribute to 88% of diarrhoeal disease. […] Almost 

two in three people lacking access to clean water survive on less than $2 a day, with one in three living 

on less than $1 a day. […] People living in the slums of Jakarta, Manila and Nairobi pay 5 to 10 times 

more for water than those living in high-income areas in those same cities and more than consumers 

in London or New York.28 

 It is located in Latin America the most part of freshwater still available for consumption in 

the world, and its countries has the right to explore it in  a sustainable way in favor of the welfare 

of their people. Each nation has its own peculiarity and must explore its territory in accordance to 

the intrinsic characteristics of each region. The Brazilian State has an antagonistic structure: a high 

urbanization, a huge industrial park and an intensive active agriculture counteracts with an 

expressive semi-arid area and a region that reaches almost 50% of the country’s territory and holds 

                                                        
25 CASTRO, Liliane Socorro de. Direito fundamental de acesso a água potável e a dignidade da pessoa humana. Revista Âmbito 

Jurídico. XVI. n. 117 Rio Grande, 2013h. Available at:  http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13202. Accessed: april 2016. 

26 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. Para lá da escassez: 
poder, pobreza e a crise mundial da água. Available at: http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-Humano-
Globais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais. p. 137. Accessed: april 2016. 

27 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 
Available at:   http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Accessed: april 2016. 

28  UNITED NATIONS. The Human Right to Water and Sanitation. Media Brief. Available at:  
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf. Accessed: april 2016. 
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70% of the water resources (the Amazonia).29 

 The specificities and peculiarities of each region do not present a border limitation that can 

prevent the aid from other nations in the water sustainable exploration, on the contrary, if the water 

issue is treated as a transnational issue – not only an international issue – the cooperation between 

the States will be one of the distinguishing aspects of solving this problem. 

 Another issue that has been cause of alert is the mismanagement of the water resources. 

Countries that are privileged and hold in abundance these resources that are not properly exploited 

and waste the potential of water end up absolving the population that most suffers in these cases: 

the poorest.30 

One more issue to be studied is the exacerbated consumption of water in countries that has 

no problems related to mismanagement. As an example, “Save Water Today, Make a Difference 

Tomorrow” is the slogan of an American campaign organized by students in partnership with other 

programs that shows that the small actions performed at home can make a difference on the planet 

and protect the future for the next generations.31  

After researches have provened that the annual waste of water on the United States 

exceeded one trillion gallons, equivalent to the total of annual water use of Los Angeles, Chicago 

and Miami together, it was concluded that if each American use in their houses equipment that 

could help to consume less water, each year, 2 billions of gallons of water and 5 billions of dollars in 

energy could be spared.32 

It is opportune bring the example of the Guarani aquifer, with an extension of 1,2 million 

km², which comprises the territory of Brazil, Paraguai, Uruguai and Argentina and that has presented 

a real need of development of a “south policy of waters” in support for the water management. 33 

Therefore, the problematic that worried Brazil was about the Cantareira System, one of the world's 

largest water producing systems and responsible to supply over 55% of the São Paulo metropolitan 

                                                        
29 VARGAS, Everton Vieira. Água e Relações Internacionais. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 43. n. 1. Brasília, 2000. 

Available at:   http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292000000100010. Accessed: april 2016. 

30 CASTRO, Liliane Socorro de. Direito fundamental de acesso a água potável e a dignidade da pessoa humana. Revista Âmbito 
Jurídico. XVI. n. 117 Rio Grande, 2013h. Available at:  http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13202. Accessed: april 2016. 

31  SWT. Save Water Today. Save Water Today, Make a Difference Tomorrow. Available at:  http://www.savewatertoday.org/. 
Accessed: april 2016. 

32 SWT. Save Water Today. Save Water Today, Make a Difference Tomorrow. Available at:  http://www.savewatertoday.org/. 
Accessed: april 2016. 

33 D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Água juridicamente sustentável. Sâo Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 108. 
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region, that during 2014 and 2015 faced its worse water crisis since the begging of its creation, not 

only because of the scarcity of the rain, but also in reason of the poor catchment management and 

distribution of water. 

Another relevant factor are the data that shows that a small part of the world’s population 

boasts almost 40% of the water, what in fact is a huge contradiction on the water consumption; and 

this contradiction is also aggravated by the information that a big part of the world suffers with the 

water scarcity.34 

  Until the beginning of the nineties it was not common to listen about issues related to water 

out of the coverage of some specific professionals as geologists, administrators, engineers, 

chemists, etc. However, with the advancement of the researches and every dissemination of results, 

it was verified the evident connection among the lack of access to water with poverty and public 

health.  

 It was confirmed that that the human body is composed by 60% to 70% of water and do not 

survive if do nto consume a minimum amount of water per day.  

 Nonetheless,  the access to drinking water is becoming increasingly complicated in view of 

the industrial growth and the constant neglect with environment that contaminated and polluted 

fountains responsible for the supply of thousands of people.35 A known example is the Tietê River 

case, in São Paulo, chronically polluted chronically polluted by untreated sewage and with high 

concentrations of lead, cadmium and other heavy metals. The water pollution affects the 

environment, threats the public health and reduce the available water for human consumption.36 

 In Brazil., according to the National Human Development Report od 2006, the richest 20% of 

the Brazilian population enjoy the water and sanitation access levels compared to the rich countries, 

while the poorest 20% have a covering of water and sewage below than the Vietnam. The access to 

water is a real and evident preoccupation. Data revealed that the poorest 20% of Argentina, El 

                                                        
34 CASTRO, Liliane Socorro de. Direito fundamental de acesso a água potável e a dignidade da pessoa humana. Revista Âmbito 

Jurídico. XVI. n. 117 Rio Grande, 2013h. Available at:  http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13202. Accessed: april 2016. 

35 CASTRO, Liliane Socorro de. Direito fundamental de acesso a água potável e a dignidade da pessoa humana. Revista Âmbito 
Jurídico. XVI. n. 117 Rio Grande, 2013h. Available at:  http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13202. Accessed: april 2016. 

36 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. Para lá da escassez: 
poder, pobreza e a crise mundial da água. Available at: http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-Humano-
Globais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais. p. 137. Accessed: april 2016. 
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Salvador, Jamaica and Nicaragua spend more than 10% of its finance in the acquisition of drinking 

water and competes emphasize that half of these families live on absolute poverty, with less than 

one dollar a day.37 

 According to the reported presented by the United Nations in 200638, the starting point to 

change the current water situation it would be the recognition of water as a basic human right. This 

recognition came only in 28 july 2010, when “the United Nations General Assembly explicitly 

recognized the human right to water and sanitation and acknowledged that clean drinking water 

and sanitation are essential to the realization of all human rights.”39 

 Through Resolution 64/29240, the United Nations warned about the 900 million people that 

still have no access to this right and affirms that the access to water and to sanitation comes from 

an adequate life standard and closely related to the right to reach the highest level of physical and 

mental health, as well as the right to life and human dignity. 

 In a certain way, the fact of the Resolution had declared the access to drinking water a 

human right did not influenced directly the Brazilian legal system in view of this right has not yet 

been positived and transformed into a specific fundamental right. Ingo Sarlet remembers “que os 

direitos fundamentais, de certa forma, são também sempre direitos humanos, no sentido de que 

seu titular sempre será o ser humano, ainda que representado por entes coletivos (grupo, povos, 

nações, Estado)”, however, the reverse is not true.41 

 Even though the Brazilian Constitution does not meaningly mention the right to water, the 

National Water Resources Policy brought diverse effective instruments and mechanisms to provide 

                                                        
37 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. Para lá da escassez: 

poder, pobreza e a crise mundial da água. Available at: http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-Humano-
Globais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais. p. 137. Accessed: april 2016. 

38 PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. Para lá da escassez: 
poder, pobreza e a crise mundial da água. Available at: http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-Humano-
Globais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais. p. 137. Accessed: april 2016. 

39  UN. United Nations. Water for life Decade. The human right to water and sanitation. Available at: 
http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml. Accessed: april, 2016.  

40 The recognizing that safe and clean drinking water and sanitation is a human right essential to the full enjoyment of life and all 
other human rights. […] The General Assembly voiced deep concern that “almost 900 million people worldwide do not have access 
to clean water”. […] At its 15th session in September 2010, the UN Human Rights Council, in its Resolution A/HRC/RES/15/9, 
affirmed that the right to water and sanitation is derived from the right to an adequate standard of living and inextricably related 
to the right to the highest attainable standard of physical and mental health, and the right to life and human dignity. UNITED 
NATIONS. Resolution A/RES/65/154. Available at: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/65/154. Accessed: april 
2016. 

41 SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. ed. 10. Curitiba: Livraria do Advogado, 2010.p. 29. 
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the access to water. Guilherme Pupe da Nóbrega42 also emphasizes the importance of the National 

Water Agency (ANA), created by the Law 9.984/2000, that through the concession resolutions and 

contracts, had standardized the subject and imported various charges to dealers. 

Although the Constitution of the Federative Republic of Brazil had did not include the access 

to water on the list of fundamental rights, there is a proposal for a Constitutional Amendment that 

gives a new text to the Article 6 of Brazil’s Constitution, aiming the inclusion of the access to water 

as a social right.43 

The objective of the Constitutional Amendment would be considerate insert the water in the 

list of the social rights, which means its characterization as a fundamental right, such as education, 

health, work and housing. Furthermore, because of Brazil holds 12% of the freshwater worldwide 

(the largest water potential of the planet), transfer to Brazilians the responsibility of manage, 

distribute and preserve this resource so desired by many people. That’s why the characterization of 

water as a social right would be a great leap forward in order to provide drinking water to all 

citizens.44 

 

FINAL CONSIDERATIONS 

 In despite of all efforts, there are still 783 million people without access to water and it is 

evident that this is an extremely low number regarding the United Nations Millennium Development 

Goals would like to have achieved.45 

 However, the current situation cannot be considered as discouraging in view of several 

private international organizations, governmental organizations and non-governmental 

organizations are joining efforts to try to alleviate this problem, a difficult situation that if is not 

treated now will certainly result in irreversible problems in a few years. 

                                                        
42  NÓBREGA, Guilherme Pupeda. Acesso à água como direito fundamental à vida. Available at: 

http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-acesso-a-agua-como-direito-fundamental-a-vida. Accessed: april 2016. 

43 BRASIL. PEC. Projeto de Emenda Constitucional.   Available at:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;jsessionid=C57A97D459427F16A4C4897B8BFEB710.node1?idProposicao
=558401&ord=1&tp=completa. Accessed: april 2016.  

44 BRASIL. PEC. Projeto de Emenda Constitucional.   Available at:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;jsessionid=C57A97D459427F16A4C4897B8BFEB710.node1?idProposicao
=558401&ord=1&tp=completa. Accessed: april 2016. 

45 BRASIL. PEC. Projeto de Emenda Constitucional.   Available at:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;jsessionid=C57A97D459427F16A4C4897B8BFEB710.node1?idProposicao
=558401&ord=1&tp=completa. Accessed: april 2016. 
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 Have the knowledge that  “por volta de 2025, mais de 3 bilhões de pessoas poderão viver 

em países sujeitos a pressão sobre os recursos hídricos, tais como a China e a Índia” 46 and do not 

seek a change – whatever it is – can be considered a lack of responsibility and a disregard not only 

with the States of residence of these people but also a neglect with the environment, well described 

by José Afonso da Silva.47  
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A NECESSIDADE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA COMO INSTRUMENTO 

DE IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LIMITE DE TOLERABILIDADE DO IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

Ana Paula Tavares Mass1 

 

INTRODUÇÃO 

A devastação Ambiental não é algo atual, pelo contrário, acompanha o homem desde os 

primórdios de sua história2. Os custos ambientais das atividades humanas, nos vários países, sem 

exceção, continuam crescendo. Com o agravamento dessa situação – estado de crise -, o Direito 

vem ampliando seu interesse pelo tema. Antonio Herman V. Benjamin afirma que “os danos 

ambientais são indubitavelmente uma das marcas do século XX e estão na ‘ordem do dia’”3.  

José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala4 aduzem que a tomada de consciência 

da crise ambiental “é deflagrada, principalmente, a partir da constatação de que as condições 

tecnológicas, industriais e formas de organização e gestão econômicas da sociedade estão em 

conflito com a qualidade de vida”. Assim, se faz necessário um posicionamento diante desse 

conflito, de forma a remodelar o modo de desenvolvimento econômico, com vistas a integrar o bem 

ambiental.  

O modelo proveniente da revolução industrial em que a regra é o acúmulo de capital e a 

produção de riqueza, sendo ignorada a preservação dos recursos naturais, não cumpriu aquilo que 

prometeu, pois, apesar dos benefícios tecnológicos, trouxe “a devastação ambiental planetária e 

indiscriminada”, resultando em degradação do meio ambiente e prejudicando a qualidade de vida.5 

                                                        
1 Especialista em Direito Civil e Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Advogada e Professora do curso de 

Direito da Faculdade Campo Real em Guarapuava - Paraná. E-mail: anatmass@hotmail.com;   

2 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 1117;  

3 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental e as Lições do Direito Comparado. 
Disponível em  http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdfl, acesso em 10 de julho de 2015. 
p.77.  

4 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 28; 

5 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 28; 
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Ultrich Beck, em sua obra sociedade de risco, alerta para os problemas que assolam a 

sociedade massificada que degrada o ambiente sem sentimento de culpa, consome pela satisfação 

psíquica e explora recursos em progressão infinitamente superior à capacidade de regeneração. O 

Autor chama a atenção para um modelo de percepção exclusivamente predatório dos recursos 

naturais, tidos “como bens de apropriação temporal e descartáveis e toda gama de condutas 

incompatíveis com o compromisso intergeracional preconizado na disciplina ambiental”. Como 

decorrência dessa sociedade estão os danos transfronteiriços e com múltipla nacionalidade e os 

danos atemporais. 6  As incertezas trazidas pela sociedade de risco afetam todas as áreas, em 

especial o direito ambiental.7 

Portanto, “há que se repensar e se aplicar imediatamente um modelo de desenvolvimento 

que leve em consideração as gerações futuras e uma política que tenha como base a preservação 

dos recursos naturais em longo prazo”. 8  

A Avaliação Ambiental Estratégica tem por objetivo promover a identificação de opções de 

desenvolvimento e de propostas alternativas mais sustentáveis. Maria Cláudia da Silva Antunes de 

Souza e Juliete R. Mafra afirmam que 9  “ [...] é inadmissível pensar em AAE sem o equilíbrio 

dimensional da Sustentabilidade, tratando-se de ferramenta que pode atuar de maneira efetiva na 

consecução do Desenvolvimento Sustentável”.  

O objetivo do presente artigo é pesquisar sobre a relevância da Avaliação Ambiental 

Estratégica como instrumento capaz de identificar de forma efetiva o limite de tolerabilidade do 

dano ambiental. Para tanto, buscaremos demonstrar as bases doutrinárias do dano ambiental e 

limite de tolerabilidade, para, por fim, tratar da Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento 

eficaz de prevenção do dano ao meio ambiente.  

 

1. DANO AMBIENTAL 

Paulo de Bessa Antunes afirma que “o dano é o prejuízo injusto causado a terceiro, gerando 

                                                        
6 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Juridicidade do Dano Ambiental: Gestão da Zona Costeira e aspectos da exploração do pré-sal pelo 

Brasil. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552012000200013, acesso em 10 de julho 
de 2015. p. 307-311; 

7 BECK,  Ulrich. Risk Society Toward a New Modernity. London: Sage, 1992, apud, LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do 
individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 30; 

8 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 30; 

9 SOUZA, M. C. S. A., MAFRA, J. R. A Sustentabilidade e seus Reflexos Dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica: o ciclo do 
bem estar. Disponível em  http://www.periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/1227   , acesso em 14 de outubro de 2014. 
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obrigação de ressarcimento”. Portanto, o dano é pressuposto necessário da obrigação de reparar. 

Ressalte-se que somente se configura  dano se as alterações ocorridas forem negativas, pois se as 

condições forem alteradas para melhor, não caracteriza o dano, pois não há prejuízo10. “Dano é 

prejuízo”11.  

Dano ambiental é o “dano ao meio ambiente”12. Assim, o dano ambiental está determinado 

e circunscrito pelo significado que se outorgue ao meio ambiente13. A Lei 6.938/81 que trata da 

Política Nacional do Meio Ambiente definiu em seu artigo 3º., inciso I, meio ambiente como “o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Verifica-se, que o legislador brasileiro, já de 

início, preferiu uma conceituação que realça a interação e a interdependência entre a natureza e o 

homem 14. 

Nesse sentido,  Édis Milaré 15  preceitua que “dano ambiental é a lesão aos recursos 

ambientais, com consequente degradação – alteração adversa ou 

in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”. Ao mencionar “recursos 

ambientais”, o autor se refere não somente aos recursos naturais, mas também aos elementos da 

biosfera, uma vez, que o conteúdo de dano ambiental não se resume aos recursos naturais, mas 

também aos culturais e artificiais. 16 

 

2. LIMITES DE TOLERABILIDADE DO IMPACTO AMBIENTAL 

Para melhor entendermos o limite de tolerabilidade, precisamos definir impacto ambiental, 

distinguindo o mesmo de dano ambiental, pois, o limiar entre esses dois termos é o que a doutrina 

denomina de princípio do limite de tolerabilidade. 17 

Segundo artigo 1º da Resolução CONAMA 001/86 impacto ambiental é qualquer alteração 

                                                        
10 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 523; 

11  FENKER, Eloy. Impacto Ambiental e Dano Ambiental. Disponível em 
http://www.academia.edu/898547/IMPACTO_AMBIENTAL_E_DANO_AMBIENTAL, acesso em 10 de janeiro de 2015. p. 2; 

12 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. p. 523; 

13 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 97; 

14 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 85; 

15 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. p. 1119; 

16 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. p. 1119; 

17 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental Futuro: a Responsabilização pelo Risco Ambiental 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2013. p. 111; 
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das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, diretamente 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”.  

Não se pode falar em impacto ambiental, sem qualificá-lo. Segundo inciso II do artigo 6º da 

Resolução acima citada, o impacto ambiental pode ser negativo (adverso) ou positivo (trazer 

benefícios) e pode proporcionar benefícios sociais ou ônus.18 

Ressalte-se que o impacto não é dano. Segundo Eloy Fenker “a resultante de todos os 

impactos, quando negativa, pode ser dano, considerando dano sinônimo de prejuízo”19. Ocorre 

impacto ambiental negativo sempre que o homem se relaciona com a natureza, o homem quando 

respira retira da natureza o ar, no entanto, este impacto não pode ser considerado um dano, seja 

pela sua pequena magnitude, seja pela sua absoluta necessidade, ou seja, trata-se de um impacto 

tolerado/autorizado pela sociedade20. A respeito disso José R. M. Leite e Patrick Ayala preceituam 

que “a questão que se coloca é saber estabelecer em que momento o homem deixa, com sua 

atividade, de usar o meio ambiente para abusar dele”, ou seja, “qual o limite de tolerabilidade que 

significa o reconhecimento efetivo do dano ambiental, pois não é toda agressão que causa 

prejuízo” 21 . Nesse sentido, Délton Winter de Carvalho preceitua que o princípio do limite de 

tolerabilidade tem por função “estabelecer limites fronteiriços e a diferenciação entre os impactos 

ambientais significativos (danos) e os impactos ambientais irrelevantes (impactos ambientais) ”.22 

Uma vez que o impacto negativo causado for considerável tolerável, não há o que se falar 

em dano ambiental reparável. Exemplo disso é o da tolerância social com a grande emissão de 

poluente atmosférico, poluição sonora e outros vários encadeamentos de danos e riscos ambientais 

produzidos pelo avião23. 

Portanto, o princípio do limite da tolerabilidade, como elemento divisor entre os impactos e 

os danos ambientais, decorre da constatação de que nem todo o impacto provocado no meio 

                                                        
18 FENKER, Eloy. Impacto Ambiental e Dano Ambiental. p. 2; 

19 FENKER, Eloy. Impacto Ambiental e Dano Ambiental. p. 2; 

20 FENKER, Eloy. Impacto Ambiental e Dano Ambiental. p. 9; 

21 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 195; 

22 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental Futuro: a Responsabilização pelo Risco Ambiental. p. 111; 

23 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 196; 
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ambiente e em seus componentes resultará, necessariamente, em um dano ambiental, ou seja, em 

um prejuízo significativo à qualidade ambiental24. A existência de um limite de tolerabilidade tem 

por fim o equilíbrio e a ponderação entre a manutenção da qualidade do patrimônio ambiental e as 

atividades desenvolvidas pelo homem. 25 

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, tem como um dos seus objetivos o 

“planejamento e fiscalização do uso de recursos ambientais” (artigo 2º, III), ou seja, a observação 

do princípio do limite da tolerabilidade é um dos meios de se fiscalizar a utilização dos recursos 

naturais, uma vez, que, serão estabelecidos padrões para o exercício de qualquer atividade que 

interfira ou possa interferir na qualidade ambiental. 26 

Maria Claudia da S. A. de Souza destaca que em decorrência do referido princípio “deverá 

ocorrer um planejamento no sentido de conservação e preservação do meio ambiente 

concomitantemente com o desenvolvimento econômico”. Ressalta que mesmo em se observando 

a norma, pode haver prejuízos, pois, nem sempre os parâmetros oficiais desse planejamento são 

ajustáveis à realidade sanitária e ambiental, fato que viabilizaria a responsabilidade ainda que o 

agressor detenha licença ambiental. 27 

Nesse sentido Winter de Carvalho preceitua que atualmente diante das dúvidas científicas 

que envolvem a caracterização dos danos ambientais coletivos, o limite de tolerabilidade deve ser 

objeto de análise caso a caso, não podendo ser preestabelecido por normas de padrões ou níveis 

de emissão de determinadas substâncias ou matérias potencialmente poluidoras de forma absoluta. 

O limite a partir do qual se concretiza o dano ao meio ambiente deve ser fixado com base na 

capacidade real e concreta de absorção do bem ambiental, meio ou ecossistema específico em 

questão. Para fins de avaliação dos limites de tolerabilidade, a apuração da capacidade de absorção 

do meio ambiente de determinadas perturbações, deve ser construída de forma sistemática, 

levando em consideração as características específicas do meio agredido e o tempo das agressões.28 

José R. M. Leite e Patrick Ayala afirmam que com o escopo de proporcionar parâmetros deste 

limite de tolerabilidade, o legislador brasileiro, ao definir poluição, expressou que a degradação 

                                                        
24 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental Futuro: a Responsabilização pelo Risco Ambiental. p. 113; 

25 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental Futuro: a Responsabilização pelo Risco Ambiental. p. 113; 

26 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. Reflexões sobre o Limite de Tolerabilidade e o Dano Ambiental. Disponível em 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=aa49af1072b367b0, acesso em 15 de julho de 2015. p. 12; 

27 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. Reflexões sobre o Limite de Tolerabilidade e o Dano Ambiental. p. 13; 

28 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental Futuro: a Responsabilização pelo Risco Ambiental. p. 113; 
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ambiental pode ser resultante de atividades que, direta ou indiretamente 29: 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 conforme dispõe o artigo 3º, III, a, b, c, d e e, da Lei 6.938/1981. 

Assim, nota-se que, mesmo que os padrões de emissões de poluição e as normas ambientais 

sejam obedecidas, podem ocorrer danos ambientais. Portanto, deve-se avaliar se no caso concreto, 

a alteração ambiental prejudicou ou não a capacidade de uso do bem ambiental ou a capacidade 

funcional ecológica protegida pelo direito. 30 

Portanto, caso reste configurada a incapacidade de absorção imediata e natural pelo meio 

ambiente dos resíduos emitidos por determinada atividade (dentro dos padrões legais), haverá a 

caracterização do dano ambiental passível de reparação. 31 Nesse sentido José R. M. Leite e Patrick 

Ayala dispõem que caracterizado o dano ambiental, “prevalece a irrelevância da licitude da 

atividade, bastando, para o exame de mérito da demanda, a prova do nexo causal e do evento 

danoso”, pois ao Poder Público não é dado o direito de autorizar agressão ao meio ambiente, 

ficando o agente que detém a autorização administrativa isento da sanção administrativa ambiental 

e não da responsabilização civil 32 . Logo, “ a aprovação e a outorga da licença não liberam o 

empreendedor da responsabilidade do dano que vier a causar no meio ambiente e a terceiros”33. 

O objetivo de não se fixar de antemão todas as variáveis do limite de tolerabilidade, é evitar 

a impunidade diante da lesividade ambiental. Álvaro Luiz Valery Mirra, neste sentido dispõe:34 

[...]parece-nos claro, agora, que a noção de limite de tolerabilidade é válida para a proteção do meio 

ambiente e cientificamente correta. Ela 

Aparece como condição de existência do dano ambiental, mas deve ser extraída do conjunto de provas 

na ação de reparação de dano e não de normas preestabelecidas, impondo-se que sejam levadas em 

conta na sua apreciação única e exclusivamente, as características do meio ambiente e de seus 

componentes. 

Portanto, somente caso a caso e através de instrumentos transdisciplinares, tais como a 

                                                        
29 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 196; 

30 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 196; 

31 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental Futuro: a Responsabilização pelo Risco Ambiental. p. 113; 

32 LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 198; 

33 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.  p. 323; 

34 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: RT, 1996, apud LEITE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano Ambiental: 
do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. p. 197; 
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perícia ambiental e o estudo de impacto ambiental, poderão ser avaliadas a capacidade de absorção 

e reciclagem imediata do bem ambiental para fins da configuração dessas alterações como mero 

impacto, ante a tolerabilidade daquele ecossistema à atividade, ou a configuração de dano 

ambiental. 35 

 

3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

3.1 Conceito de Avaliação Ambiental Estratégica. 

A Avaliação Ambiental Estratégica, conhecida internacionalmente como SEA (Strategic 

Environment Assessment) refere-se à avaliação dos impactos ambientais decorrentes de políticas, 

planos e programas. Diferentemente da Avaliação de Impacto Ambiental que tem por objetivo 

formular alternativas de projetos que evitem ou reduzam os impactos ambientais, a AAE tem o 

potencial de influenciar a própria formulação dos PPPs.  

Na literatura, existem muitas definições quanto aos propósitos da Avaliação Ambiental 

Estratégica. Em sua fase inicial, foi entendida e praticada mediante a aplicação dos princípios e da 

metodologia da Avaliação de Impactos Ambientais ao nível de PPPs36.  

Posteriormente, as definições passaram a assumir um caráter protetivo, no sentido de inserir 

em seus textos questões ambientais e de sustentabilidade no processo de tomada de decisão. Como 

se depreende dos conceitos elaborados Por, Rob Verheem e Tonk37 , “Processo estruturado e 

proativo para fortalecer o papel das questões ambientais na tomada de decisão estratégica”, 

Thomas B. Fischer38, “Instrumento de suporte de tomada de decisão para a formulação de políticas, 

planos e programas espaciais e setoriais sustentáveis, visando assegurar uma consideração 

apropriada ao meio ambiente”. 

Pelo terceiro e mais recente estágio da evolução conceitual da Avaliação Ambiental 

Estratégica, a mesma deve passar de um campo racional e técnico de avaliação e análise, para 

                                                        
35 CARVALHO, Délton Winter de. Direito Ambiental Futuro: a Responsabilização pelo Risco Ambiental. p. 114; 

36 SILVA, A. W. L, SELIG P. M., LERÍPIO, A. A., VIEGAS C. V. Avaliação Ambiental Estratégica: um conceito, múltiplas definições. 
Disponível em http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg8/anais/T12_0503_3073.pdf, acesso em 12 out. 
2014. p. 3-4; 

37 VERHEEM, R. A. A., TONK, J. A. M. N. Strategic environmental assessment: one concept, multiple forms, 2000, apud SILVA, A. W. 
L, SELIG P. M., LERÍPIO, A. A., VIEGAS C. V. Avaliação Ambiental Estratégica: um conceito, múltiplas definições. p. 7; 

38 THOMAS B. FISCHER. Strategic environmental assessment in post- modern times. Environmental Impact Assessment Review, 2003. 
Apud, SILVA, A. W. L, SELIG P. M., LERÍPIO, A. A., VIEGAS C. V. Avaliação Ambiental Estratégica: um conceito, múltiplas definições. 
p. 5-11. 
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adentrar no domínio da boa governança ambiental das organizações e instituições e da 

aprendizagem social e política.39 Thomas B. Fischer, sob essa perspectiva, define a AAE como: 

Processo sistemático, voltado a objetivos, baseado em evidencias, proativo e participativo, de apoio à 

tomada de decisão para a formulação de políticas, planos e programas sustentáveis, levando a uma 

melhor governança; [...] um instrumento de apoio a preparação de políticas, planos e programas que 

é concebido para adicionar rigor científico à tomada de decisão, aplicando uma série de métodos e 

técnicas adequadas[...].40 

Antonio W. L. da Silva, Paulo M. Selig, Alexandre de A. Lerípio e Claudia V. Viegas afirmam41 

que as múltiplas definições não são excludentes e sim complementares, o que facilita a consecução 

da boa prática da Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

3.2 Características do Processo de Avaliação Ambiental Estratégica 

A AAE essencialmente busca ampliar o foco por parte do tomador de decisão, 

proporcionando uma compreensão completa das implicações ambientais e sociais, além de 

auxiliar42 na identificação da alternativa que minimize os efeitos ambientais decorrentes do PPP. 

Portanto, um processo de Avaliação Ambiental Estratégica de qualidade é aquele que informa os 

planejadores, os responsáveis pela decisão e o público afetado “acerca da  sustentabilidade das 

decisões estratégicas43”. Segundo documento publicado pela International Association for Impact 

Assessment44(IAIA) para se alcançar esse objetivo, um processo da AEE de qualidade deve ser: 

integrado, orientado para a sustentabilidade, focalizado, responsável, participativo e iterativo. 

O processo da AAE é Integrado quando busca assegurar a realização de avaliações ambientais 

de todas as decisões estratégicas relevantes, objetivando atingir um desenvolvimento sustentável 

e sopesando à inter-relação entre os aspectos sociais, biofísicos e econômicos. 

Outra característica do processo da AAE é que o mesmo deve ser orientado para a 

                                                        
39 JILIBERTO, R. Recognizing. The institucional dimension of strategic environmental assessment apud SILVA, A. W. L, SELIG P. M., 

LERÍPIO, A. A., VIEGAS C. V. Avaliação Ambiental Estratégica: um conceito, múltiplas definições. p.14; 

40 Thomas B. Fischer. Theory and practice of Strategic Environmental Assessment: towards a more sustematic approach. London, 
Earthscan, 2007, apud SILVA, A. W. L, SELIG P. M., LERÍPIO, A. A., VIEGAS C. V. Avaliação Ambiental Estratégica: um conceito, 
múltiplas definições. p. 9; 

41 SILVA, A. W. L, SELIG P. M., LERÍPIO, A. A., VIEGAS C. V. Avaliação Ambiental Estratégica: um conceito, múltiplas definições. p.13-
14; 

42  PARTIDARIO, Maria do Rosário. Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica: orientações metodológicas. 
Amadora, 2007; 

43  IAIA. Avaliação Ambiental Estratégica: critérios de desempenho. Janeiro, 2002. Disponível em 
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/aae.pdf , em 13 set. 2014; 

44 IAIA. Avaliação Ambiental Estratégica: critérios de desempenho. Janeiro, 2002. 
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sustentabilidade, pois, deve promover a identificação de opções de desenvolvimento e de propostas 

alternativas mais sustentáveis.45 

O processo de AAE é ainda focalizado, no sentido de buscar fornecer informação suficiente, 

concentrando-se em questões- chaves do desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento do 

planejamento e para a decisão. Sendo eficaz em termos de tempo e custo. 

Outra característica do processo da AAE, é que o mesmo deve ser responsável46, ou seja, 

deve ser conduzido pelas autoridades competentes com profissionalismo, equilíbrio, rigor, 

imparcialidade e equidade, sujeito a verificação e controle independentes. 

O processo da AAE é ainda participativo, pois, garante a informação clara e facilmente 

compreensível, além do envolvimento do público interessado e afetado, assim como os órgãos 

governamentais, durante todo o processo de decisão. 

Também deve ser realçado o caráter iterativo desse processo, que garante informação  

suficiente acerca dos  impactos reais da decisão, a  fim de avaliar se essa decisão estratégica deve 

ser corrigida, bem como para fornecer uma base para as futuras gerações.47 

 

3.3 Da justificativa da Adoção da Avaliação Ambiental Estratégica 

Pesquisadores como Therivel e Partidário (1996), Sadler e Verheem (1996) Thérivel ET AL 

(1992) Lee e Walsh (1992) e Wood e Dejeddour (1992), apontam duas principais razões para a 

adoção e implementacão do processo de Avaliação Ambiental Estratégica, quais sejam, a 

capacidade de superar as deficiências apontadas no processo de Avaliação de Impacto Ambiental e 

o seu papel em desempenhar a promoção da sustentabilidade no processo de desenvolvimento48. 

Frederico Silva 49  aponta ainda como justificativa os impactos adversos de políticas, planos e 

                                                        
45 SOUZA, M. C. S. A., MAFRA, J. R. A Sustentabilidade e seus Reflexos Dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica: o ciclo do 

equilíbrio do bem estar. Acesso em 14 de out. 2014.  

46 SILVA. Frederico Rodrigues. Avaliação Ambiental Estratégica como Instrumento de Promoção do Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em http://apps.unibrasil.com.br/ojs235/index.php/rdfd/article/viewFile/57/56, acesso em 12 set.2014. p. 308. 

47  PARTIDARIO, Maria do Rosário. Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica: orientações metodológicas. 
Amadora, 2007. p. 10; 

48 EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectivas de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica. Disponível em 
file:///D:/Usuario/Downloads/Perspectivas+de+Uso+no+Brasil+do+Processo+de+Avalia%C3%7%C3%A3o+Ambiental+Estrat%C3%
A9gica_Egler_Aula+33.pdf, acesso em 08 set. 2014 

49  “Em virtude das imperfeições e limitações da avaliação de impacto ambiental de projetos, bem como de conseqüências 
socioambientais desfavoráveis políticas, planos e programas, acredita-se que a incorporação dos princípios da AAE nos processos 
de planejamento poderá estabelecer um contexto mais favorável a empreendimentos ambientalmente corretos, assim como 
poderá desencorajar ou até mesmo evitar aqueles mais prejudicados”. SILVA. Frederico Rodrigues. Avaliação Ambiental Estratégica 
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programas. 

 

3.3.1 Insuficiência da Avaliação de Impactos Ambientais 

Um dos argumentos que justificam a utilização da AEE nos PPPs tem sido embasado nas 

limitações da AIA de projetos. A dificuldade presente mesmo nos melhores EIAs, de levar em conta 

os impactos indiretos e os cumulativos são inerentes a essa forma de avaliação ambiental.  

Luis Enrique Sanchez aponta que na avaliação ambiental não são considerados boa parte dos 

impactos cumulativos ou indiretos, cuja mitigação requer uma ação governamental coordenada, 

não dispensado a necessidade, muitas vezes, de novas leis e instituições. Em regra, o 

equacionamento e gestão, desses efeitos indiretos e/ou cumulativos estão muito além da 

atribuições e competências institucionais do proponente dos projetos. 

Nesse sentido Egler50 afirma que, a AIA de projetos por ser restrita a análise e avaliação dos 

impactos diretos do empreendimento, acaba por não considerar inúmeros outros possíveis 

impactos que recebem a designação de impactos cumulativos, mas que podem assumir diversas 

formas, a saber: impactos aditivos dos empreendimentos em que não há exigência legal do processo 

de Avaliação de Impacto Ambiental; impactos sinergéticos, no qual o impacto total dos projetos 

excede a soma dos impactos individuais; impactos de limite ou de saturação, onde após 

determinado nível ocorre à degradação rápida do meio ambiente; impactos induzidos ou diretos, 

“onde um projeto de desenvolvimento pode estimular/induzir projetos secundários, sobretudo de 

infraestrutura”51; impactos por estresse de tempo ou de espaço, onde não há tempo nem espaço 

suficiente para que ocorra a recuperação do impacto causado ao ambiente antes de o mesmo ser 

submetido novamente a outra ação; e, impactos globais, tais como os que ocorrem no clima do 

planeta. Ressalte-se que os impactos ambientais estudados em níveis mais estratégicos (PPPs), 

previsões de impacto tendem a ser mais eficazes52. 

Sibout Nooteboom53 ressalta sobre a limitação da análise de alternativas nas avaliações de 

                                                        

como Instrumento de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.   

50 EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectivas de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica.   

51 EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectivas de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica.  

52  NOOTEBOOM, Sibout. Environmental Assessments of Strategic Decisions and Project Decisions: Interactions and Benefits. 
Disponível em http://www.lema.ulg.ac.be/research/suit/env_ass.pdf, acesso em 14 set. 2014, p. 22; 

53 NOOTEBOOM, Sibout. Environmental Assessments of Strategic Decisions and Project Decisions: Interactions and Benefits. p. 21-
22; 
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projetos, afirmando que as decisões ambientais relevantes são na maioria das vezes tomadas numa 

fase mais precoce (PPPs) que do nível de projetos. Logo, a Avaliação Estratégica no nível de projetos 

não é útil, a menos que o PPP fosse reconsiderado, o que não é atrativo. Pois, quando os EIAs são 

elaborados, o projeto já está pronto e as avaliações econômicas já indicam a sua viabilidade, ou seja, 

recursos já foram previamente despendidos de forma que o retorno a uma condição de análise de 

alternativas representa um questionamento de decisões já tomadas54. 

Outro limite da avaliação individual de projetos apontado por Luiz Henrique Sanchez55 é a 

cultura técnica e as atribuições legais de departamentos governamentais, pois esses departamentos 

possuem na maioria das vezes capacidade técnica restrita de análise de alternativas.  

Sibout Nooteboom56, conclui que: a AAE não substitui a AIA, mas apresenta alternativas 

estratégicas mais eficazes, capazes de prevenir certos impactos (cumulativos, sinergéticos etc.); 

reduz o tempo e o custo da avaliação feita em nível inferior; pode ser aplicada aos níveis estratégicos 

de políticas, planos e programas.  

Portanto, em razão das limitações apontadas no processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental, acredita-se que a implantação do processo de Avaliação Ambiental Estratégica nos PPPs 

tem o potencial de “influenciar as decisões e não a confecção de relatórios volumosos ou bem 

ilustrados, como nas avaliações individuais de projetos57”. 

 

3.3.2 Impactos Adversos De Políticas, Planos E Programas 

Políticas públicas adotadas sem um correto planejamento têm o poder de causar impactos 

socioambientais adversos.  

O papel da avaliação ambiental estratégica é justamente influenciar os diferentes níveis de 

decisão, é possibilitando que a análise e avaliação das alternativas sejam realizadas no momento da 

elaboração de políticas, planos e programas, evitando dessa forma impactos socialmente adversos. 

Sibout Nooteboom58 afirma que “avaliações ambientais em níveis estratégicos podem realmente 

                                                        
54 SÁNCHEZ, Luiz Enrique. O processo de avaliação de impacto ambiental, seus papéis e funções;  

55 SÁNCHEZ, Luiz Enrique. O processo de avaliação de impacto ambiental, seus papéis e funções; 

56 NOOTEBOOM, Sibout. Environmental Assessments of Strategic Decisions and Project Decisions: Interactions and Benefits. p. 21-
22; 

57 SILVA. Frederico Rodrigues. Avaliação Ambiental Estratégica como Instrumento de Promoção do Desenvolvimento Sustentável; 

58 Sibout Nooteboom. Impact Assessment and project Appaisal. Volume 18, number 2, June 2000, pages 151-160, Beech Tree 
Publishing, 10 Watford Close, Guildford, Surrey, UK, apud SILVA. Frederico Rodrigues. Avaliação Ambiental Estratégica como 
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reduzir a abrangência e o escopo dos estudos de impacto e ações subsequentes”.  

Segundo documentado Roodman59, políticas de subsídios econômicos ou incentivos fiscais 

que não incluam questões ambientais frequentemente causam degradação ambiental. 

 Logo, é notório que decisões tomadas em políticas públicas têm o potencial de causar 

impactos adversos que dificilmente poderão ser minimizados ou evitados em nível de projetos, 

sendo a aplicação da AAE no nível de PPPs, a forma de evitar ou minimizar os impactos adversos 

decorrentes de uma decisão. 

 

3.3.3 Promoção da Sustentabilidade no Processo de Desenvolvimento 

Nos últimos anos a questão da degradação ambiental bem como a proteção do meio 

ambiente tem sido tema discussão e ganhado relevância na sociedade. Para se evitar a degradação 

ambiental crescente, a proteção e defesa do ambiente devem ser visualizadas na perspectiva de 

Sustentabilidade60. 

Maria Claudia da S. A. de Souza61 afirma que se trata de “um trabalho árduo que necessita 

de uma política ambiental aberta para o desenvolvimento sustentável”, devendo haver um 

equilíbrio das dimensões tecnológica, social, ambiental e econômica para o alcance da mesma62.  

A Avaliação Ambiental Estratégica é tida como um dos mecanismos eficazes e imediatista ao 

alcance do Desenvolvimento Sustentável 63 . Na Avaliação Ambiental Estratégica, questões 

estratégicas, como os impactos globais e indiretos do empreendimento, são analisados no 

momento da elaboração das políticas, planos e programas. Sendo assim, a AAE desempenha um 

papel decisivo na promoção da sustentabilidade por meio da integração das dimensões ambientais, 

sociais e econômicas no processo de tomadas de decisão64. Segundo Frederico Rodrigues Silva65 por 

                                                        

Instrumento de Promoção do Desenvolvimento Sustentável. p 312; 

59 SILVA. Frederico Rodrigues. Avaliação Ambiental Estratégica como Instrumento de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.  

60 LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros. Direito ambiental contemporâneo. Barueri:Manole, 2004. p. 506.26, apud, 
SOUZA, SOUZA, M. C. S. A. 20 Anos de Sustentabilidade: Reflexões sobre Avanços e Desafios. Revista da Unifebe (Online) 2012, 11 
(dez), Disponível em http://www.unifebe.edu.br/revistadaunifebe/20122/artigo023.pdf. p. 246. 

61 SOUZA, SOUZA, M. C. S. A. 20 Anos de Sustentabilidade: Reflexões sobre Avanços e Desafios. p 241. 

62 SOUZA, M. C. S. A., MAFRA, J. R. A Sustentabilidade e seus Reflexos Dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica: o ciclo do 
equilíbrio do bem estar. 

63 SOUZA, M. C. S. A., MAFRA, J. R. A Sustentabilidade e seus Reflexos Dimensionais na Avaliação Ambiental Estratégica: o ciclo do 
equilíbrio do bem estar. 

64 EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectivas de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica. 

65 Também cita Frederico Rodrigues da Silva que “somente com uma abordagem proativa e através de um decurso sistemático de 
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meio da AAE “se cria forma de alcançar e por em prática o conceito de sustentabilidade”. 

 Maria Claudia da S. A. de Souza e Juliete R. Mafra dispõem que:  

[...] sem o equilíbrio das dimensões ambiental, social, econômica e tecnológica, não há 

Sustentabilidade. Por conseguinte, sem a Sustentabilidade não há equilíbrio que viabilize o uso da 

Avaliação Ambiental Estratégica. Ainda, sem ferramenta tais como Avaliação Ambiental Estratégica, 

impossível alcançar o Desenvolvimento Sustentável. Finalmente o Desenvolvimento Sustentável é 

meio para a consecução da Sustentabilidade e, sem aquele não há o que se falar nesta. Isto porque se 

precisa de harmonia de todas as dimensões.  

Portanto, o papel da AAE pode ser decisivo na promoção do desenvolvimento sustentável, 

por meio da integração das dimensões ambientais, sociais e econômicas, “mediante sua atuação 

como um procedimento de coordenação dentro dos diferentes níveis das atividades e planejamento 

governamentais” 66. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa cujos resultados ora são relatados desenvolveu-se com objetivo central de avaliar 

a importância e a necessidade da Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento eficaz de 

identificação prévia do limite de tolerabilidade do impacto ambiental.  

Para tanto, foi necessário abordar o conceito de dano ambiental, bemcomo diferenciá-lo de 

impacto ambiental, para o correto entendimento do princípio do limite de tolerabilidade do impacto 

ambiental.  

O estudo demonstrou que não se deve fixar de antemão todas as variáveis do limite de 

tolerabilidade, mas sim proceder a uma análise no caso concreto, objetivando identificar se a 

alteração ambiental prejudicou ou não a capacidade de uso do bem ambiental ou a capacidade 

funcional ecológica protegida pelo direito.  

Verificou-se, assim, a limitação da AIA de projetos como instrumento de identificação do 

limite de tolerabilidade do impacto ambiental, que, por ser restrita a análise e avaliação dos 

impactos diretos do empreendimento, acaba por não considerar inúmeros outros possíveis 

impactos que recebem a designação de impactos cumulativos. Logo, a Avaliação de Impacto no nível 

                                                        

previsão e reflexão acerca das consequências ambientais das ações governamentais estratégicas, é que será possível gerar formas 
de desenvolvimento mais sustentáveis”. SILVA. Frederico Rodrigues. SILVA. Frederico Rodrigues. Avaliação Ambiental Estratégica 
como Instrumento de Promoção do Desenvolvimento Sustentável. 

66 EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectivas de uso no Brasil do processo de Avaliação Ambiental Estratégica. 
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de projetos não é útil, a menos que o PPP fosse reconsiderado, o que não é atrativo. Pois, quando 

os EIAs são elaborados, o projeto já está pronto e as avaliações econômicas já indicam a sua 

viabilidade, ou seja, recursos já foram previamente despendidos.  

Avaliou-se que a Avaliação Ambiental Estratégica é um instrumento dotado de maior eficácia 

que o AIA na prevenção do dano ao meio ambiente e alcance do desenvolvimento sustentável. Pois, 

é capaz de fornecer antecipadamente informações a respeito de impactos em projetos de grande 

escala e efeitos cumulativos, incluindo os resultantes de uma série de projetos de menor escala que 

individualmente seriam abrangidos pelo EIA de projetos, uma vez, que, questões estratégicas, como 

os impactos globais e indiretos do empreendimento, são analisadas no momento da elaboração das 

políticas, planos e programas. Sendo, portanto, instrumento necessário e adequado para a 

identificação prévia do limite de tolerabilidade do impacto ambiental.  
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TRATADOS INTERNACIONAIS AMBIENTAIS E O DIREITO INTERNO BRASILEIRO 

 

Danielle Mariel Heil1 

Camila Savaris Cornelius2 

 

INTRODUÇÃO 

A abordagem da pesquisa prende-se ao fato de que o Direito Ambiental vem sofrendo 

grandes transformações, tornando-se uma das temáticas mais problemáticas da atualidade jurídica.  

As técnicas utilizadas nesse estudo serão a Pesquisa Bibliográfica, a Categoria e o Conceito 

Operacional, quando necessário3.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral, estudar, identificar e descrever o direito ambiental 

no âmbito internacional, através das fontes do direito internacional público, ou seja, dos tratados 

internacionais. Como objetivos específicos se destacam: compreender e investigar o tratado 

internacional de direito humano ao meio ambiente sadio, e sua incorporação e hierarquia no direito 

interno brasileiro. 

Na elaboração da pesquisa acadêmica foi levado em consideração o seguinte problema: qual 

a relevância do direito internacional para o meio ambiente? 

Para o equacionamento do problema, levanta-se a seguinte hipótese: atualmente, dentre as 

normas internacionais, as mais importantes são os tratados, ditos a fonte por excelência do direito 

ambiental internacional. Assim, os tratados internacionais de direito ambiental, a partir do 

momento em que se incorporam ao direito brasileiro, possuem valor constitucional e devem ser 

aplicados imediatamente pelos tribunais brasileiros, uma vez que são reconhecidos como tratados 

                                                        
1  Subprocuradora-Geral do Município de Brusque-SC, Brasil. Especialista em Direito Penal e Processual Penal junto a Escola do 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Especialista em Direito Constitucional pela Fundação Educacional Damásio de 
Jesus. Especialista em Direito Ambiental pela instituição Verbo Jurídico. Mestranda em Ciências Jurídica pela Universidade do Vale 
do Itajaí – UNIVALI. Professora no Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE. E-mail: dannyheil@hotmail.com. 

2  Mestranda no curso de Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica do CMCJ/UNIVALI, Itajaí- SC, Brasil. Bacharel em Direito pelo 
Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA. E-mail: c_savaris@hotmail.com. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4075995413144897. 

3   PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 93-97; 108; 113-130. O critério metodológico utilizado 
para essa investigação e a base lógica do relato dos resultados apresentados reside no Método Indutivo. Na fase de Tratamento 
dos Dados, utilizou-se o Método Cartesiano. 
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de direitos humanos. 

1. OS TRATADOS INTERNACIONAIS DO MEIO AMBIENTE 

Antes de adentrar no tema propriamente dito, importante ressalvar a conceituação da 

categoria tratado internacional, para então elucidar sobre seus efeitos no Brasil.  

No conceito formulado por Rezek4, “tratado é todo acordo formal concluído entre sujeitos 

de Direito Internacional Público, e destinado a produzir efeitos jurídicos”. 

Com efeito, Mazzuoli5 assinala que os tratados internacionais são “[...] a principal fonte de 

obrigação do direito das gentes, posto que evidenciam de maneira categórica a aceitação expressa 

por parte dos Estados em regularem seus interesses de acordo com o direito internacional”. 

Sirvinskas pontua que as principais fontes do direito internacional do meio ambiente são: os 

tratados, as convenções, os atos das organizações intergovernamentais, os costumes, os princípios 

gerais do direito, a doutrina internacional e a jurisprudência internacional6. 

Cumpre registrar que a maioria dos documentos e fontes do direito internacional do meio 

ambiente contém princípios, normas e recomendações para a cooperação internacional entre os 

Estados no sentido de proteger o meio ambiente. 

Sobre a construção de tais documentos internacionais, lecionam Gonçalves e Costa: 

Tratados, convenções e regimes internacionais sobre o meio ambiente são acordados com base na 

vontade dos Estados, representados em fóruns internacionais por seus corpos diplomáticos e por 

autoridades de suas áreas, ministérios ou departamentos criados especificamente para lidar com a 

questão ambiental7.  

Por oportuno, no tocante aos tratados internacionais, importante registrar que tais atos 

internacionais subscritos pelos Estados têm proliferado na seara ambiental, seja através de atos 

solenes subscritos pelos Estados, dois a dois (tratados bilaterais), seja a partir de reuniões 

internacionais entre vários Estados (tratados multilaterais), ou ainda através da assinatura, adesão 

ou acessão a um tratado ou convenção que já se encontre em vigor8. 

                                                        
4  REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 14. 

5  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos e relações internacionais. Campinas: Agá Júris, 2000. p. 40. 

6  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 610. 

7  GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. São Paulo: Almedina, 2011. p. 
93. 

8  SOARES, Guido Fernandes Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades. São Paulo: 
Atlas, 2001. p. 83. 
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Mais especificadamente acerca dos tratados de direito ambiental, pode-se distinguir dois 

tipos: os genéricos e os específicos. 

Sobre os tratados genéricos, pontuam Nascimento e Silva9: 

Tem havido uma forte tendência na elaboração de tratados genéricos, principalmente por causa da 

rápida evolução do direito ambiental e das incertezas existentes em relação à codificação de alguns 

assuntos. O que acaba acontecendo é que os princípios gerais são traçados nos tratados genéricos e 

as regras mais objetivas ficam para os protocolos suplementares. 

Já os tratados específicos, ou objetivos, como o próprio nome diz, referem-se mais 

diretamente a determinado assunto, de forma mais específica. 

Nesse contexto, preceituam Schimidt e Freitas10: 

São tratados que versam sobre fauna, ou sobre flora, ou sobre poluição, ou sobre os peixes, etc. Dois 

exemplos simples de se perceber são a Convenção Internacional para a Conservação do Atum e Afins 

do Atlântico e a Convenção para Conservação das Focas Antárticas. Estes tratados acabam sendo 

muito mais úteis que os genéricos, tendo em vista sua maior clareza, objetivo certo, fim específico e, 

consequentemente, aplicabilidade direta. 

Assim, portanto, um tratado internacional de direito ambiental é criado a partir da 

constatação de um problema ambiental que ocorre local, regional ou globalmente, como exemplos: 

derramamento de óleo em alto-mar, danos florestais, modificação do clima, etc. 

Embora não seja o objetivo do presente artigo, vale salientar que há inúmeros tratados, 

convenções, declarações, protocolos, recomendações, regras e princípios internacionais na esfera 

do meio ambiente englobando flora, fauna, proteção atmosférica, águas e oceanos, etc. 

Pode-se citar como exemplo do acima evidenciado: Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima; Convenção sobre o Direito do Mar; Convenção sobre Diversidade 

Biológica; Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio; Convenção de Basiléia sobre 

o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, entre diversos 

outros11.  

 

 

                                                        
9  NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio. Direito ambiental internacional. Rio de Janeiro: Thex, 2002. p. 08-09. 

10  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. Curitiba: Juruá, 2009. p. 18. 

11  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. p. 11-13. 
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2. FORMAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS  

No que tange ao processo de formação dos tratados internacionais, este diz respeito às fases 

pelas quais o tratado tem que passar até sua conclusão.  

De acordo com Mazzuoli12, são as seguintes etapas: a das negociações preliminares; a da 

assinatura ou adoção; a da aprovação parlamentar por parte de cada Estado interessado em se 

tornar parte no tratado; e, por fim, a da ratificação ou adesão do texto convencional. 

Piovesan13, assim resume as aludidas etapas: 

Em geral, o processo de formação dos tratados tem início com os atos de negociação, conclusão e 

assinatura do tratado, que são da competência do órgão do Poder Executivo. A assinatura do tratado, 

por si só, traduz aceite precário e provisório, não irradiando efeitos jurídicos vinculantes. Após a 

assinatura do tratado pelo Poder Executivo, o segundo passo é a sua apreciação e aprovação pelo 

Poder Legislativo. Em seqüência, aprovado o tratado pelo Legislativo, há o ato de ratificação do mesmo 

pelo Poder Executivo. A ratificação significa a subseqüente confirmação formal por um Estado de que 

está obrigado a um tratado. Significa, pois, o aceite definitivo, pelo qual o Estado obriga-se pelo 

tratado no plano internacional. A ratificação é ato jurídico que irradia necessariamente efeitos no 

plano internacional. 

Portanto, no Brasil, após a sua ratificação, o tratado, ainda é promulgado por decreto do 

Presidente da República, e publicado no Diário Oficial da União. São etapas complementares 

adotadas pelo Estado brasileiro para que os tratados possam ter aplicabilidade e executoriedade 

internas. 

Antes de se adentrar na temática sobre a recepção dos tratados pelo direito interno 

brasileiro, importa fazer uma pequena análise sobre “[...] as correntes monista, cujo percursor é 

Kelsen e a dualista, sustentada por Triepel”14. 

Com relação à teoria dualista, de acordo com Mazzuoli15: 

A doutrina dualista teve em Triepel, na Alemanha, e Anzilotti, na Itália, os seus mais notáveis 

defensores, o direito interno e o internacional são dois sistemas independentes e distintos [...]. O 

direito internacional regularia as relações entre os Estados, enquanto o direito interno destinar-se-ia 

à regulação da conduta do Estado com os indivíduos. Por regularem tais sistemas matérias diferentes, 

entre eles não poderia haver conflito, ou seja, um tratado internacional não poderia, em nenhuma 

                                                        
12   MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos e relações internacionais. p. 41 

13  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional internacional, 4. ed., São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 68-69. 

14  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. p. 21. 

15  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 72. 
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hipótese, regular uma questão interna sem antes ter sido incorporado a este ordenamento por um 

procedimento receptivo que o transforme em ‘lei nacional’. 

Para Dallari “o dualismo é reflexo claro de um Direito Internacional Público no qual 

predominava normas de natureza eminentemente contratual, fixadoras de regras políticas de 

convivência entre Estados soberanos”16. 

Assim, tem-se que a corrente dualista se assenta sobre a diversidade das fontes de produção 

normativa das normas jurídicas internas e internacionais e aos destinatários destas normas17. 

Já a corrente monista, cujo precursor foi Hans Kelsen18 prega, em linhas gerais, a unicidade 

de ambas as ordens jurídicas, não concebendo um sistema jurídico interno separado do direito 

internacional. 

Portanto, a doutrina monista parte da inteligência oposta à concepção dualista: 

Enquanto para os dualistas as ordens jurídicas interna e internacional são estanques, para os monistas 

estes dois ordenamentos jurídicos coexistem, mas se superpõem, formando uma escala hierárquica 

onde o direito internacional subordina o direito interno ou vice-versa19. 

Ademais, conclui-se, que em conformidade com a corrente monista, o Direito Internacional 

e o Interno coexistem, formando inclusive, uma única ordem jurídica, englobando o mesmo 

sistema20. 

Contudo, cumpre observar que, no Brasil, a Constituição da República Federativa de 198821 

não faz menção expressa ao sistema (monista ou dualista) adotado para a incorporação de tratados 

em nosso ordenamento jurídico22. 

Se a CRFB/88 não explicita qual corrente o Brasil é filiado, qual será a atualmente adotada? 

Para Mello, “[...] o Brasil se omitiu quanto a qual corrente pertence, assim, o conflito entre 

                                                        
16  DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 9. 

17  MENEZES, Iure Pedroza. Os tratados internacionais e o direito interno dos estados. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional – publicação oficial do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, IBDC, São Paulo: RT, vol. 48, jul./set. 2004. p. 
315. 

18  GOMES, Luiz Flávio. A questão da obrigatoriedade dos tratados e convenções no Brasil. Revista dos Tribunais, ano 83, v. 710, dez. 
1994. p. 62. 

19  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. p. 73. 

20  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. p. 21-22. 

21  No decorrer do artigo será utilizada a sigla CRFB/88, para a designação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

22   MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos Humanos, cidadania e educação: do pós-segunda Guerra à nova concepção introduzida 
pela Constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 4, julho, 2001. Acesso 
em: 03 de maio de 2016. p. 43. 
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norma interna e norma internacional sempre foi resolvido pela jurisprudência”23. 

O sistema brasileiro se adequou ao dualismo moderado, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal 24  (ADIN n.º 148025  e Carta Rogatória n.º 827926 ), configurando um 

retrocesso, pois a “[...] jurisprudência do STF desde seus primórdios e por longos períodos de tempo 

tinha afirmado a primazia do direito internacional sobre o direito interno”27.  

Considerando a decisão supramencionada, a qual conclui que a aplicabilidade dos tratados 

internacionais depende da ação normativa do legislador interno brasileiro para sua recepção, 

observa-se claramente a adoção pela corrente dualista no sistema jurídico brasileiro. 

                                                        
23  MELLO, Celso de Albuquerque. O § 2º do art. 5º da Constituição Federal. In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos 

fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 24. 

24  No decorrer do artigo será utilizada a sigla STF, para a designação: Supremo Tribunal Federal. 

25  EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONVENÇÃO Nº 158/OIT - PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA A 
DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA - ARGÜIÇÃO DE ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DOS ATOS QUE INCORPORARAM 
ESSA CONVENÇÃO INTERNACIONAL AO DIREITO POSITIVO INTERNO DO BRASIL (DECRETO LEGISLATIVO Nº 68/92 E DECRETO Nº 
1.855/96) - POSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS OU CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDO, EM PARTE, CONFORME 
A CONSTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - É 
na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução 
normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da 
vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica 
interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades 
homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, 
art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto. Conclui-se 
com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) 
a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que 
passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes. SUBORDINAÇÃO 
NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou 
convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em 
conseqüência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, 
transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1480 MC/DF - DISTRITO 
FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 
04/09/1997. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ DATA-18-05-2001. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28ADI+1480+Celso+de+Mello%29.%29+NAO+S%
2EPRES%2E&base=baseMonocraticas>. Acesso em: 31 jul. 2016. 

26  EMENTA: MERCOSUL - CARTA ROGATÓRIA PASSIVA [...] PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DE CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS EM GERAL E DE TRATADOS DE INTEGRAÇÃO (MERCOSUL). - A recepção dos tratados internacionais em geral e 
dos acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de 
uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso 
Nacional, mediante decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo Chefe de Estado, 
mediante depósito do respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da República, 
mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica: (1) 
publicação oficial do texto do tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então - e somente 
então - a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno”. Grifamos. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Carta Rogatória 
n. 8279. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento 17/06/1998. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 10/08/2000. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Carta+Rogat%F3ria+8279+Celso%29&base=baseAc
ordaos>. Acesso em: 31 mai. 2016. 

27  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, Constituição e tratados internacionais: estudo analítico da situação e aplicação 
do tratado na ordem jurídica brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 125. 
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No mesmo sentido, discorre Gomes e Reis “[...] o ordenamento jurídico brasileiro adota a 

tese dualista, na qual os tratados têm o mesmo grau de hierarquia do que a lei, de forma a 

possibilitar que uma lei posterior possa revogar um tratado anterior”28. 

Assim, no Brasil, cumpre ressalvar que em virtude da adoção da teoria dualista, a norma 

internacional só será válida quando devidamente recebida pelo direito interno, na forma de lei, ou 

decreto, não possuindo incorporação automática. 

Acerca da pouca incorporação dos tratados internacionais no direito interno brasileiro, 

incluindo os ambientais, lecionam Schimidt e Freitas29:  

Se pesquisarmos a jurisprudência específica sobre aplicação de tratados internacionais de direito 

ambiental, praticamente nada encontraremos. Os juízes não se utilizam destas normas para 

fundamentar decisões; tampouco os advogados usam-nas. [...] Provavelmente este fato advém de 

duas questões: a falta de conhecimento e o próprio sistema dualista existente em nosso país. 

Insta destacar que o único Tratado Internacional sobre Direitos Humanos de que o Brasil é 

signatário e que tem status constitucional, é a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência.30 

Mesmo em uma análise superficial, é possível perceber que o Brasil ainda precisa evoluir 

muito no que se refere à proteção dos direitos humanos, facilitando a incorporação dos tratados 

que versem sobre o tema.  

Com relação à precária aplicação dos tratados internacionais de direito ambiental no 

ordenamento jurídico brasileiro, assevera Mazzuoli: “Assim os tratados internacionais de direito 

ambiental, a partir do momento em que se incorporam ao direito brasileiro, possuem força de lei e 

devem ser aplicados pelos Tribunais, da mesma maneira, mesma extensão e com a mesma 

obrigatoriedade própria à aplicação do direito interno”31. 

                                                        
28  GOMES, Biacchi Eduardo; REIS, Tarcísio Hardman. O direito constitucional internacional após a emenda 45/04 e os direitos 

fundamentais. São Paulo: Lex, 2007. p. 86. 

29  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. p. 26. 

30   A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, objeto deste Projeto de Decreto Legislativo n° 563, de 2008, 
versada em 50 artigos, mais seu Protocolo Facultativo constituído por 18 artigos, está inserida no processo de construção dos 
tratados internacionais da Organização das Nações Unidas - ONU, com vistas a oferecer segurança jurídica de proteção aos direitos 
humanos. É um Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado na Assembléia Geral da ONU, em 13 de dezembro de 2006, 
e assinado pelo Brasil em 30 de março de 2007. Entrou em vigor, juntamente com seu Protocolo Facultativo em 3 de maio de 2008, 
após ter sido ratificado por 20 (vinte) países membros da ONU”. BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Legislação de 
direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008. (Coleção Saraiva de Legislação). 

31  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 203. 
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A não aplicabilidade dos tratados internacionais de meio ambiente pelos juristas brasileiros, 

é verdadeiramente uma lástima, já que o Brasil ratificou inúmeros tratados ambientais importantes 

e que poderiam estar sendo constantemente utilizados nos processos e decisões judiciais. 

 

3. HIERARQUIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS NO BRASIL 

Primeiramente vale lembrar que para que um tratado possa vigorar dentro do ordenamento 

interno jurídico brasileiro, ele deve passar por todo o processo de formação, como já evidenciado 

anteriormente e, depois de ratificado, ser promulgado pelo Presidente da República, tudo isso em 

decorrência do sistema dualista empregado pelo Brasil. 

Com relação à temática em questão, esta realmente é polêmica, uma vez que há 

controvérsias quanto há predominância da lei internacional ou da interna. 

Contudo, o entendimento acerca deste assunto foi firmado pelo STF32, na apreciação, em 

dezembro de 1977, do recurso extraordinário n. 80.004, conforme se infere: “Quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 80.004 de 1977, os tratados internacionais estão em paridade 

com as leis federais, estando no mesmo nível hierárquico. Uma vez que o tratado deve ser 

incorporado através de um decreto para surtir efeitos, ele se iguala a uma lei federal”33. 

Tal posição tem sido mantida pela Corte Suprema mesmo após a promulgação da CRFB/88. 

Do mesmo modo, o ministro Celso de Melo demonstrou, em seu voto, a sistemática exigida 

pelo ordenamento constitucional brasileiro para a aplicabilidade dos tratados internacionais no 

país: 

Sob tal perspectiva, o sistema constitucional brasileiro – que não exige a edição de lei para efeito de 

incorporação do ato internacional (visão dualista extremada) – satisfaz-se, para efeito de 

                                                        
32  EMENTA: CONVENÇÃO DE GENEBRA, LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS, AVAL APOSTO A NOTA 

PROMISSÓRIA NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL, IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO PELAS VIAS 
ORDINÁRIAS. VALIDADE DO DECRETO-LEI N. 427, DE 22.01.1969. EMBORA A CONVENÇÃO DE GENEBRA QUE PREVIU UMA LEI 
UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS TENHA APLICABILIDADE NO DIREITO INTERNO BRASILEIRO, NÃO 
SE SOBREPÕE ELA AS LEIS DO PAÍS, DISSO DECORRENDO A CONSTITUCIONALIDADE E CONSEQUENTE VALIDADE DO DEC. LEI Nº 
427/69, QUE INSTITUI O REGISTRO OBRIGATÓRIO DA NOTA PROMISSÓRIA EM REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA, SOB PENA DE NULIDADE 
DO TÍTULO. SENDO O AVAL UM INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO, INEXISTENTE SERÁ ELE SE RECONHECIDA A NULIDADE DO 
TÍTULO CAMBIAL A QUE FOI APOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 80.004. Relator(a): Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE. Julgamento: 01/06/1977. Órgão Julgador: 
TRIBUNAL PLENO. Publicação: DJ DATA-29-12-1977 PG-09433 DJ DATA-19-05-1978. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE+80004+Xavier+Albuquerque%29&base=baseAc
ordaos>. Acesso em: 31 ago. 2016. 

33  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. p. 23. 
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executoriedade doméstica dos tratados internacionais, com a adoção do iter procedimental que 

compreende a aprovação congressual e a promulgação executiva do texto constitucional (visão 

dualista moderada)34. 

Nessa ótica, considerando a falta de menção pela CRFB/88 acerca da incorporação dos 

tratados internacionais no Brasil: “[...] o Poder Judiciário brasileiro consolidou a posição de que é 

necessária a incorporação interna de normas de direito internacional e estas, uma vez incorporadas, 

adquirem status de lei ordinária”35. 

Destaque-se, ainda, à inovação inserida no artigo 5°, parágrafo 3° da CRFB/88, qual seja “[...] 

os tratados decorrentes de direitos humanos aprovados pelo quorum de 3/5 em cada uma das casas 

do Congresso Nacional, em dois turnos, terão força de Emenda à Constituição”36. 

Quanto aos tratados de proteção ambiental no Direito brasileiro, cabe ressaltar que os 

institutos que o caracterizam foram influenciados pelas respostas que a comunidade internacional 

deu aos problemas ambientais ao longo do processo histórico. 

Com efeito, convém lembrar as palavras de Trindade 37 , o qual observa que o Direito 

Ambiental nasceu a partir de uma visão antropocêntrica que se originou pela sua aproximação com 

os direitos humanos. 

A despeito de todas essas considerações, especificamente na área dos direitos humanos, 

Trindade sustenta que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, 

contribuiu para a incidência da dimensão dos direitos humanos no direito tanto internacional como 

interno. Em suas palavras: 

[...] Os direitos humanos fazem abstração da compartimentalização tradicional entre os 

ordenamentos jurídicos internacional e interno; no presente domínio de proteção, o direito 

internacional e o direito interno encontram-se em constante interação, em benefício de todos os seres 

humanos38. 

O ensinamento de Trindade em relação às normas de direitos humanos aplica-se muito bem 

ao Direito Ambiental, inclusive por ser esse também um direito humano: 

                                                        
34  GOMES, Biacchi Eduardo; REIS, Tarcísio Hardman. O direito constitucional internacional após a emenda 45/04 e os direitos 

fundamentais. p. 84. 

35  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 25. 

36  BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Legislação de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 02. 

37   TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 24-25. 

38  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. O direito internacional em um mundo em transformação (ensaios, 1976 – 2001). Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 641-642. 
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Na verdade, como se pode depreender de um exame cuidadoso da matéria, no presente domínio de 

proteção o direito internacional e o direito interno conformam um todo harmônico: apontam na 

mesma direção, desvendando o propósito comum de proteção da pessoa humana. As normas 

jurídicas, de origem tanto internacional como interna, vêm socorrer os seres humanos que têm seus 

direitos violados ou ameaçados, formando um ordenamento jurídico de proteção39. 

Dentro desta perspectiva, observa-se que “as normas constitucionais assumiram a 

consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do 

homem é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente”40.  

Para Reis, o desenvolvimento do direito ambiental esteve inteiramente ligado à proteção dos 

direitos humanos41. 

No tocante ao reconhecimento do direito ao meio ambiente como um direito humano 

fundamental, Mazzuoli registra: “O direito a um meio ambiente sadio é assegurado, no sistema 

interamericano de proteção dos direitos humanos, pelo art. 11, §§ 1.° e 2.°, do Protocolo Adicional 

à Convenção Americana sobre Direitos Humanos”42. 

Por fim, cumpre ressaltar que o necessário reconhecimento do direito a um meio ambiente 

como um direito humano vem atualmente estimulando a criação de órgãos e instrumentos 

especializados de proteção e aplicação destes direitos em nível local, nacional e até mesmo 

internacional. 

Desse modo, quanto à aplicabilidade dos tratados de direitos humanos, se extrai do 

mandamento do parágrafo 1° do artigo 5° da CRFB/8843: 

Como se já não bastasse o status constitucional atribuído pela Carta de 1988 aos tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos, é ainda de se ressaltar que tais tratados, por 

disposição também expressa da Constituição, passam a incorporar-se automaticamente em nosso 

ordenamento, a partir de suas respectivas ratificações44. 

A imediata aplicação das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, 

conforme o disposto no § 1° do art. 5° da CRFB/88, é princípio que reforça a imperatividade e a 

                                                        
39  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 

1997. p. 402. 

40  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 719. 

41  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 09. 

42  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. p. 179. 

43  Artigo 5°, § 1°, CF/1988. “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. (BRASIL. Lei n.º 
6.938, de 31 de agosto de 1981. Legislação de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008. (Coleção Saraiva de Legislação). 

44  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais. p. 96. 
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importância dessas normas, dotando-as, em nosso ordenamento jurídico, de plena efetividade45. 

Ainda na lição de Reis, deve-se pontuar: “Por força da interpretação conjunta dos §§ 1.° e 

2.°, do art. 5.° da Constituição Federal de 1988, os tratados e convenções internacionais relativos a 

direitos humanos ratificados pelo Brasil são automaticamente incorporados pelo país, adquirindo 

status de norma constitucional”46. 

Portanto, se os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, então, os tratados 

de direitos humanos, que definem direitos e garantias, também devem ter aplicação imediata. 

Face às duas sistemáticas de incorporação, verifica-se que o Brasil optou por um sistema 

misto, no qual os tratados internacionais de direitos humanos, por serem direitos fundamentais, se 

incorporam automaticamente e, portanto, têm aplicabilidade imediata, enquanto os demais 

dependem de lei que os implemente. 

Nesse diapasão, considerando que o direito ao meio ambiente é um direito humano 

fundamental, a própria CRFB/88 permite que os tratados assinados pelo Brasil relativos à 

preservação e conservação do meio ambiente, como requisito ao direito à vida e existência digna, 

adquiram status de norma constitucional. 

Todos esses argumentos sustentam a seguinte conclusão: 

O direito brasileiro faz opção por um sistema misto disciplinador dos tratados, sistema que se 

caracteriza por combinar regimes jurídicos diferenciados: um regime aplicável aos tratados de direitos 

humanos e outro aplicável aos tratados tradicionais. Enquanto os tratados internacionais de proteção 

dos direitos humanos – por força do art. 5, § 2.°, - apresentam hierarquia constitucional, os demais 

tratados internacionais apresentam hierarquia infraconstitucional47. 

Pode-se concluir, portanto, que a CRFB/88 confere tratamento especial aos Direitos 

Humanos, ao reconhecer sua eficácia imediata e universalidade, como fica bem evidente no artigo 

5.º, LXXVIII, parágrafo 1.º, da CRFB/88. A esse respeito, nos esclarece Dallari48: “[...] se a Constituição 

distinguiu os tratados de Direitos Humanos, o fez para assegurar-lhes uma condição mais relevante 

no quadro da hierarquia das normas jurídicas vigentes no Brasil do que aquela reconhecida para o 

restante das normas convencionais [...]”.  

Através do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 466.343 em 22 de novembro de 2006, 

                                                        
45   PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos, 2. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Max Limonad, 2003. p. 223. 

46  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 26. 

47   PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. p. 67-68. 

48  DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. p. 61. 
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do STF, em emblemático voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando discutido 

sobre a impossibilidade da prisão civil do depositário infiel diante do disposto no artigo 7.º, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica), evidencia-se 

posicionamento igualmente adotado nesta pesquisa. O referido Ministro conclui pela 

supralegalidade dos tratados de direitos humanos, ao destacar: “[...] a reforma ressaltou o caráter 

especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados de reciprocidade entre 

Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no ordenamento jurídico [...]”49. 

Deste modo, o STF entende atualmente que, os tratados internacionais de direitos humanos 

podem adquirir hierarquia constitucional, desde que observado o procedimento previsto no 

parágrafo 3º, artigo 5º da CRFB/88, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45/200450. 

Dessa forma, com a posição firmada do STF, a configuração da pirâmide jurídica do 

ordenamento brasileiro foi modificada: na parte inferior encontra-se a lei, e no topo encontra-se a 

CRFB/88 e os tratados de direitos humanos, desde que aprovados com o quorum do artigo 5º, 

parágrafo 3º da CRFB/88. 

No mesmo sentido, com relação ao posicionamento adotado pelo STF e por esta pesquisa, 

destaca-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça51, quando do julgamento do RHC n. 18799, 

tendo como relator o Ministro José Delgado, em maio do ano de 2006: 

Quando do RHC 18799, [...] o § 3.° do art. 5.° da CF/88, acrescido pela EC n.º 45, é taxativo ao enunciar 

que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais52. 

                                                        
49  Recurso Extraordinário n. 466.343-1, São Paulo, relator Ministro Cezar Peluso, recorrente Banco Bradesco S/A e recorrido Luciano 

Cardoso Santos. Note-se que o julgamento envolvia a temática da prisão civil por dívida e a aplicação da Convenção Americana de 
Direitos Humanos. Até novembro de 2006, oito dos onze Ministros haviam votado pela inconstitucionalidade da prisão para o 
devedor em alienação fiduciária, tendo sido pedida vista dos autos pelo Ministro Celso de Mello para maior reflexão sobre a revisão 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Em 1995, diversamente, no julgamento do HC 72.131-RJ, o 
Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a mesma temática, sustentou a paridade hierárquica entre tratado e lei federal, admitindo 
a possibilidade da prisão civil por dívida, pelo voto de oito dos onze Ministros. Veja-se parte do julgado: “PRISÃO CIVIL. Depósito. 
Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão 
constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e 
dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. 

50   SOARES, Carina de Oliveira. Os tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro: análise das relações entre o Direito 
Internacional Público e o Direito Interno Estatal. Revista Âmbito Jurídico [on-line], Rio Grande, n. 88, 1 maio 2011. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_arti gos_leitura&artigo_id=9431>.  Acesso em: 19 set. 2016. 

51  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC n. 18799, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, data do julgamento: 09/05/2006, DJ 
08.06.2006. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=RHC+18799&&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaurus=JURI
DICO>. Acesso em: 31 ago. 2016. 

52  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. p. 73. 
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De todo o exposto, vislumbra-se que o ordenamento brasileiro é bastante evoluído na 

questão ambiental, sendo que inclusive muitos doutrinadores denominam a Constituição da 

República Federativa de 1998, como “Carta Verde”, faltando, entretanto, conferir-se à norma 

positiva real efetividade.  

Assim, em que pese a forte vocação ambientalista do ordenamento jurídico brasileiro: 

O Brasil já esteve envolvido em acidentes ambientais de vulto, os quais, embora nem sempre tenham 

causado danos que ultrapassassem as fronteiras de nosso Estado, chamaram a atenção da 

comunidade internacional seja pela extensão e natureza dos danos ambientais, seja pela diversidade 

de ecossistemas presentes em nosso território, ou pela influência desses ecossistemas na saúde do 

meio ambiente do planeta, como é o caso da Floresta Amazônica53. 

No âmbito dos danos ambientais, Gonçalves e Costa54 alertam sobre a preocupação com o 

direito humano a um ambiente sadio e equilibrado: 

A poluição atmosférica, a contaminação de rios e cursos d´água ou a destruição de ecossistemas 

tranbordam fronteiras e afetam grandes contingentes populacionais, e, em muitos casos – como o 

aquecimento global, que é conseqüência da emissão de gases do efeito estufa, ou a destruição da 

camada de ozônio -, atingem todo o planeta. 

Por fim, considerando a existência de uma preocupação internacional em encontrar soluções 

uniformes para assegurar os direitos fundamentais, conclui-se que a legislação brasileira que 

advenha tanto de origem interna quanto internacional, devem ser utilizadas em conjunto, 

harmonicamente, em busca da implementação de normas de proteção ambiental, bem coletivo e 

comum da humanidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as constantes evoluções na sociedade mundial, bem como nas relações daí decorrentes, 

o mundo jurídico tem o dever de acompanhá-las, a fim de melhor servir àqueles que buscam a 

justiça. 

Diante do exame efetuado por meio deste artigo, pode-se observar claramente que o Direito 

Ambiental passou a ser questão de grande relevância na Constituição da República Federativa do 

                                                        
53  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 13. 

54  GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. p. 85. 
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Brasil de 1988 e em toda a comunidade internacional, a qual através do direito internacional 

contemporâneo disponibiliza mecanismos para garantir a efetiva tutela do meio ambiente. 

Considerando os levantamentos bibliográficos realizados, pode-se constatar que esta 

pesquisa atingiu seu objetivo geral, demonstrando a importância do direito ambiental no âmbito 

internacional e seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro, por intermédio da ratificação de 

tratados internacionais que envolvam a tutela ambiental. 

Importante salientar que a investigação jurisprudencial foi feita somente no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, devido a competência destes órgãos em 

dirimir conflitos existentes entre Estados e organismos internacionais. 

Deste modo, então, fica confirmada a hipótese inicialmente formulada: atualmente, dentre 

as normas internacionais, as mais importantes são os tratados, ditos a fonte por excelência do 

direito ambiental internacional. Assim, os tratados internacionais de direito ambiental, a partir do 

momento em que se incorporam ao direito brasileiro, possuem valor constitucional e devem ser 

aplicados imediatamente pelo ordenamento interno brasileiro, uma vez que são reconhecidos como 

tratados de direitos humanos 

O mérito deste trabalho é que não é só de interesse pessoal e da academia, mas igualmente 

de todos os cidadãos em geral, eis que os recursos naturais são bens comuns e limitados, e 

pertencem não somente a geração hoje presente, mas todas as gerações futuras. 
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GOVERNANÇA E REFUGIADOS: O PAPEL DO BRASIL NA AMÉRICA DO SUL 

 

Denise Schmitt Siqueira Garcia1 

Yury Augusto dos Santos Queiroz2 

 

INTRODUÇÃO 

As discussões permeadas no Direito Ambiental, Internacional ou mesmo Administrativo são 

sempre relevantes, atuais e necessárias, principalmente considerando a crise dos Refugiados que 

assola a humanidade desde muito tempo. Sendo assim, o presente artigo tem como tema central 

justamente a análise da relação do Brasil com os Refugiados, e seu papel na América do Sul a partir 

da Governança. 

O desenvolvimento do artigo se dará primordialmente no âmbito do Direito interno 

brasileiro, no qual se buscará analisar em doutrinas nacionais e estrangeiras considerações sobre os 

Refugiados e Governança Global. Foram utilizadas também, outras fontes que pudessem discorrer 

sobre o assunto foco desta pesquisa. 

Por tudo isso, este artigo tem como objetivo verificar qual é a atuação do Brasil na América 

do Sul e quais são os instrumentos de Governança utilizados para tentar amenizar a crise dos 

Refugiados que afeta todo o mundo. Traz como problemas centrais os seguintes questionamentos: 

Qual o papel da Governança nas novas relações globais? Qual a atuação do Brasil na América do Sul 

em âmbito interno e externo em relação aos Refugiados?  

Para tanto o artigo foi dividido em três partes: Governança Global; Organismos nacionais, 

internacionais e ong’s atuantes no Brasil para proteção dos refugiados, e, por fim, o papel do Brasil 

aos refugiados na América do Sul. 

                                                        
1 Doutora em Derecho Ambiental y sostenibilid pela Universidade de Alicante na Espanha. Professora do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI – PPCJ. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre 
em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Especialista em Direito Processual Civil. Membro do grupo de pesquisa “Estado, Direito 
Ambiental, Transnacionalidade”. Advogada. Camboriú, estado de Santa Catarina, Brasil. denisegarcia@univali.br 

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Bolsista 
CAPES. Pós-graduando lato sensu em Direito Empresarial e dos Negócios pela UNIVALI. Bacharel em Direito pela UNIVALI. 
Advogado militante nas áreas de Direito Civil, Direito Previdenciário. E-mail: yury.queiroz@hotmail.com. Balneário Camboriú, 
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Na metodologia, foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de 

tratamento de dados, o método cartesiano e, no relatório da pesquisa, foi empregada a base 

indutiva. Foram também acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos 

operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento. 

 

1. GOVERNANÇA GLOBAL 

Não restam dúvidas acerca da necessidade de uma governança que seja global e efetiva e 

esse consenso existe desde o início do século XXI, quando em reuniões, documentos e declarações 

de organismos como a ONU, G83 e G204 aparece em vários momentos a expressão governança 

global como sendo essencial nos processos de desenvolvimento econômico e social, integração e 

solução de problemas comuns.5 

Assim a expressão ‘governance’ surge a partir de reflexões conduzidas principalmente pelo 

Banco Mundial. A ideia é que a capacidade governativa não seria avaliada apenas pelos resultados 

das políticas governamentais, mas também pela forma através da qual o governo exerce o seu 

poder6. 

A governança surge como uma forma de solução de problemas comuns, assim verifica-se que 

a governança, 

emergiu dos entendimentos restritos no Congresso de Viena que, em 1845, redesenhou o mapa da 

Europa depois da derrota da França Napoleônica, seguidos de outros eventos marcantes: fixação dos 

princípios do direito marítimo, em 1856, em Paris; partilha imperial na África e outras disposições 

colonialistas, em 1884, em Berlim; imposição de reparações à Alemanha e criação de Estados na 

Europa, 1910, em Versalhes; e a criação da ONU, na conferência de São Francisco, em 1945.7 

Nos meios acadêmicos, governança passou a assumir um caráter próprio e independente a 

partir dos anos 80, quando o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional - FMI passaram a 

utilizar a expressão ‘boa governança’ como princípio para guiar o trabalho e as ações dos estados 

membros. 

                                                        
3 Grupo das sete nações mais industrializadas e desenvolvidas economicamente. 

4 Grupo formado pelos ministros de finanças e presidentes dos Bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União 
Europeia. 

5 GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. São Paulo: Almedina, 2011. 
p.15. 

6 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. XIV Encontro do Conpedi, 2005. 

7 GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. p.16. 
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Para esses organismos a ‘boa governança’ deveria ter oito características: 1) participação; 2) 

estado de direito; 3) transparência; 4) capacidade de resposta; 5) orientação ao consenso; f) 

equidade e inclusão; 7) efetividade e eficiência; e 8) accoutability.8 Esses critérios são elencados no 

relatório “Governança para o desenvolvimento humano sustentável” do PNUD de 1997, que 

acrescentou o item ‘visão estratégica’. 

Em 2002 o relatório sobre o Desenvolvimento Econômico também do PNUD, desenvolveu o 

conceito de governança democrática que,  

defendia que as liberdades civis e políticas, bem como a participação, têm valor fundamental como 

fim ao desenvolvimento em si mesmo. Assim, na essência, governança democrática significa, além das 

instituições eficientes e ambiente previsível ao desenvolvimento econômico e político para o 

crescimento econômico e efetivo funcionamento dos serviços públicos, liberdades fundamentais, 

respeito aos direitos humanos, remoção da discriminação de raça, gênero e grupo ético, necessidades 

das futuras gerações quanto a políticas de desenvolvimento.9 

Para se entender na sua completude o verdadeiro significado da palavra governança há que 

se trazer algumas distinções de termos que são bastante próximos, como por exemplo, a distinção 

de governo, governança e governabilidade. 

Governo refere-se a atividades sustentadas por uma autoridade formal e pelo poder de 

polícia que garante a implementação das políticas instituídas. Seria “o conjunto de pessoas que 

exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma determinada sociedade. 

É preciso, porém acrescentar que o poder de governo, sendo habitualmente institucionalizado, está 

normalmente associado à noção de Estado”.10 

Governabilidade, portanto refere-se à dimensão estatal do exercício do poder. “Diz respeito 

às condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o exercício do poder, tais como as 

características do sistema político, a forma de governo, as relações entre os Poderes, o sistema de 

intermediação de interesses”. 11  Verifica-se que está ligada diretamente no plano do Estado e 

representam um conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo, sem os quais nenhum 

poder será exercido. 

Já a governança não se restringe aos aspectos gerenciais e administrativos do Estado, ela 

                                                        
8 GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. p. 31. 

9 GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. p. 31 

10 GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. p. 42. 

11  GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. XIV Encontro do Conpedi, 2005. 
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existe com a articulação e a cooperação entre os atores sociais e políticos e arranjos institucionais 

que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico.12 Pode 

então ser exercida por partidos políticos, organizações não governamentais, redes sociais informais, 

associações, ou seja, a governança abrange a sociedade como um todo. Nesse sentido, propõem 

que, “em nível transnacional, os atores não estatais, principalmente as ONG’s, assumam lugar 

central no espaço público mundial, levando novas demandas sociais e novas instâncias de regulação 

sistêmica”.13 

Governança não é governo eis que este exige uma autoridade formal, com poder de polícia, 

trata-se ela de um fenômeno mais amplo que governo eis que abrange as instituições não 

governamentais bem como as instituições de caráter não governamental. 

governo implica em atividades apoiadas por uma autoridade formal e poderes coercitivos; já na 

governança, os objetivos são atingidos não necessariamente através de uma autoridade formal que 

os impõem a seus membros, mas através de metas comuns e compartilhadas por todos que fazem 

parte do sistema. A governança é, portanto, mais abrangente do que o governo e por isso seus 

objetivos e as formas de atingi-los acabam por ser mais duradouros. 14 

Alcindo Gonçalves conceitua governança como o “meio e processo capaz de produzir 

resultados eficazes, sem necessariamente a utilização expressa da coerção. Mas a governança não 

exclui a dimensão estatal: ao contrário, acaba por envolvê-la”.15 

Assim, a governança deve ser vista como um sistema democrático de leis e instituições 

sociais e o seu progresso depende de regulação, estabelecida por algum mecanismo de consenso 

democrático, traduzidas em instrumentos normativos capazes de assegurar a concórdia, a paz e o 

progresso. 

A governança deixa de ser um atributo de algum governo para ser, de modo cada vez mais 

profundo, instrumento do incremento da coesão de entidades e organizações nacionais, regionais 

e globais.  

O Estado continua tendo uma vital importância, pois os “imperativos da constituição de um 

                                                        
12 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. XIV Encontro do Conpedi, 2005 

13 LORENZETTI, Julia Vaz. CARRION, rosinha Machado. Governança ambiental global: atores e cenários. Cadernos. EBAPE BR, V. 10, 
nº 03, opinião 2. Rio de Janeiro, set, 2012. p. 723 

14 ARAÚJO, Izabela Viana. A governança global e a atuação das redes internacionais de cidades. In. Encontro Nacional ABRI, 3, PUC 
Minas, 2011. Anais [...]. Disponível em 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000122011000200031&script=sci_arttext. Consultado em 03 de 
agosto de 2016. 

15 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. XIV Encontro do Conpedi, 2005. 
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sistema de governança mundial não devem se sobrepor às prerrogativas do Estado, destacando 

ainda os riscos que isso implica para consolidação do processo democrático, em particular, para os 

países periféricos”.16 

El concepto de gobernanza en un contexto de globalización se ha ido desarrollando en la últimas tres 

décadas y ha cobrado relevancia desde 1190 convirtiéndose en un concepto clave en el debate 

político. Está relacionado con el ámbito de la toma de decisiones y con el arte de manejar las 

sociedades y organizaciones, influido en gran medida con el ascendo de la nueva gestión pública y el 

cambio de paradigma en la administración pública.17 

Destaca-se que governança não é um conceito jurídico estando mais relacionada com a 

Ciência Política e com as Relações internacionais. Porém, considerando ser o Direito uma ciência 

social aplicada, interessa compreender e verificar a aplicabilidade do conceito à sua teoria prática.18 

Novos problemas de dimensões transfronteiriças vão reforçar a tendência para governança, 

como a poluição ambiental, a migração internacional e mesmo a globalização dos mercados e a 

internacionalização das corporações. Todo esse movimento resultou na limitação da competência, 

mandato e autoridade dos Estados nacionais. 19  Acredita-se que no futuro haverá mais e mais 

governança e cada vez menos governo. 

Dentro desse contexto e relacionando governança com o tema principal desse artigo, há que 

se observar que devido a globalização, além das fronteiras econômicas, há paralelamente a 

interferência em dimensões ideológicas, sociais e políticas na sociedade, o que requer uma efetiva 

gestão que dar-se-á através da governança. 

 

2. ORGANISMOS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E ONG’S ATUANTES NO BRASIL PARA PROTEÇÃO 

DOS REFUGIADOS 

O tema Refugiados não é tão recente como podem pensar algumas pessoas, divulgado pelos 

meios midiáticos só recentemente quando o número alarmante de migrantes e de mortes nesta 

travessia20 começou a chegar ao conhecimento de pessoas comuns não ligadas a ONG’s, Governos 

                                                        
16 LORENZETTI, Julia Vaz. CARRION, rosinha Machado. Governança ambiental global: atores e cenários. Cadernos. EBAPE BR, V. 10, 

nº 03, opinião 2. Rio de Janeiro, set, 2012. p. 723. 

17 MONTIEL, Luis Enrique Concepción. Governanza y democracia em América Latina en un contexto de globalización. In. MONTIEL 
Luis Concepción. HERNANDÉZ, Patricia Moctezuma (org). Governanza global y democracia. Mexicali, Baja California: Universidad 
Autônoma de Baja California, 2010. P. 302/302 

18 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. XIV Encontro do Conpedi, 2005. 

19 GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. p. 35. 

20 ONU. Brasil. ONU alerta para aumento de mortes de refugiados e migrantes no Mediterrâneo. Publicado em 30 Mai. 2016. 
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ou Instituições Internacionais que ate então eram os únicos a se importar com o tema. Foi com a 

morte do menino refugiado sírio-curdo de apenas três anos de idade, que se afogou durante a 

travessia da Turquia para Grécia, uma das rotas de entrada na União Europeia21, que o mundo se 

comoveu.  

Por outro lado, conforme já consignado, o “problema” dos Refugiados não é recente. Da 

leitura da Bíblia em Gênesis é possível auferir que a migração, a busca por novas terras existe desde 

que o homem foi obrigado a deixar o “paraíso” ou “desde que o mundo é mundo” 22. Para os menos 

crédulos ou mais objetivos, os refugiados começam a se tornar uma questão política e jurídica a 

partir do século XX, segundo explica Andrade23 o estudo, análise das definições e a proteção dos 

refugiados pode ser dividida em dois períodos, o primeiro de 1921 até 1938, onde a preocupação 

principal era definir o termo “Refugiado” de maneira que se estendesse a um grupo de pessoa e não 

de forma individual. E o segundo período que começa em 1938 e vem até os dias atuais, onde o 

conceito de refugiados e as instituições que cuidam do tema passam a tratá-lo através de uma visão 

individualista, tomando o indivíduo e não o grupo como critério para definição de refugiados. 

Já a legislação que começou a formar-se naquele período, depois de inúmeras mudanças foi 

consolidada segundo Casella24  

no decorrer das décadas de 50 e 60, onde a Convenção sobre Refugiados de 1951 e o Protocolo de 

1967 são os maiores instrumentos, juntamente com o Estatuto do Alto-Comissariado da das Nações 

Unidas para Refugiados (UNHCR), de 1950, e algumas resoluções importantes da Assembleia Geral das 

Nações Unidas. 

A Convenção sobre os Refugiados de 1951 definiu em caráter universal a condição de 

refugiado, ela dispõe sobre os diretos e deveres, tanto dos refugiados quanto dos Estados que a 

acolheram, porém ela limitava temporal e geograficamente o conceito de Refugiados uma vez que 

restringia a concessão da condição de Refugiado às pessoas do continente europeu afetadas pelos 

acontecimentos ocorridos antes de 01 de Janeiro de 195125. Um ano (1950) antes já havia sido 

                                                        

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-aumento-de-mortes-de-refugiados-e-migrantes-no-mediterraneo/>. 
Acesso em: 07 Ago. 2016. 

21 BBC BRASIL. A história por trás da foto do menino sírio que chocou o mundo. Publicado em 03 Set. 2015. Disponível 
em:<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150903_aylan_historia_canada_fd>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 

22 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito Internacional dos Refugiados: evolução histórica (1921 – 1952). Rio de Janeiro. Ed. Renovar. 
1996. p.7-9. 

23 ANDRADE, José H. Fischel de. Direito Internacional dos Refugiados: evolução histórica (1921 – 1952). p.181-183. 

24CASELLA, Paulo Borba. Refugiados: conceito e extensão. In: ARAUJO, Nadja de. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (coords.) O direito 
Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. p.17-26. 

25 PIOVESAN, Flavia. O direito de asilo e proteção internacional dos refugiados. In: ARAUJO, Nadja de. ALMEIDA, Guilherme Assis de. 
(coords.) O direito Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. p.27-64. 
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criado a ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, para proteger e assistir às 

vítimas de perseguição, da violência e da intolerância. Sobre a atividade da ACNUR no âmbito 

internacional. 

Com o passar dos anos e com a atuação da ACNUR a definição de Refugiados da Convenção 

de 1951 passou a mostrar-se inoperante, assim, conforme explica Piovesan26 “com a finalidade de 

ampliar o alcance da definição de refugiados, em 31 de janeiro de 1967 foi elaborado o Protocolo 

sobre o Estatuto dos Refugiados, que, em seu artigo 1º, II, suprimiu as referidas limitações” o 

instrumento de 1967 diz especificamente o seguinte: 

§2. Para os fins do presente Protocolo, o termo "refugiado", salvo no que diz respeito à aplicação do 

§3 do presente artigo, significa qualquer pessoa que se enquadre na definição dada no artigo primeiro 

da Convenção, como se as palavras "em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 

janeiro de 1951 e..." e as palavras "...como conseqüência de tais acontecimentos" não figurassem do 

§2 da seção A do artigo primeiro. O presente Protocolo será aplicado pelos Estados Membros sem 

nenhuma limitação geográfica; entretanto, as declarações já feitas em virtude da alínea “a” do §1 da 

seção B do artigo1 da Convenção aplicar-se-ão, também, no regime do presente Protocolo, a menos 

que as obrigações do Estado declarante tenham sido ampliadas de conformidade com o §2 da seção 

B do artigo 1 da Convenção27. 

Complementando Hathaway 28  diz que a definição adotada pela Convenção de 1951 

desobrigava a proteção de refugiados não europeus, e por isso precisou se ampliada com a 

finalidade de incluir os Refugiados de todas as regiões do mundo. Este protocolo de 1967 foi 

internalizado pelo Brasil em 08 de Agosto de 1972, através do Decreto n.70.94629. 

Mas não foi apenas este instrumento que foi adotado pelo Brasil, nosso Estado é pioneiro 

em legislação específica sobre Refugiado e também sobre nacionais de outros países. 

A Lei n.9.474/97 que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados 

de 1951 e dá outras providências, ainda que nãos seja mais tão recente quanto citou Araujo, ainda 

é vigente e explica em seu art.1º que serão reconhecidos como refugiados todos os indivíduos que: 

                                                        
26 PIOVESAN, Flavia. O direito de asilo e proteção internacional dos refugiados. In: ARAUJO, Nadja de. ALMEIDA, Guilherme Assis de. 

(coords.) O direito Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. p.27-64. 

27  ONU. Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionai
s/Protocolo_de_1967>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 

28 HATHAWAY, James C. The Law Of Refugee Status. Toronto/Vancouver: Butterworths, 1992. p.9-10. 

29 AGUIAR, Renan. Lei 9.474/97: cláusulas de inclusão e exclusão. In: ARAUJO, Nadja de. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (coords.) O 
direito Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. p.211-232. 
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I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social 

ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-

se à proteção de tal país;  

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa 

ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior; 

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 

nacionalidade para buscar refúgio em outro país30. 

Conforme conclui Aguiar31, “a criação da Lei n.9.474/97 demonstra a vontade da sociedade 

brasileira em resguardar os Direitos Humanos e deve ser respeitada não apenas no texto legal, mas 

como instrumento de realização dos Direitos Humanos”, o autor finaliza dizendo que a 

interpretação da referida legislação deve ser orientada no sentido de abarcar o maior número de 

direitos e de beneficiários, com o único objetivo de concretizar o ideal humanitário que sempre 

moveu o Direito dos Refugiados. 

Passando agora para verificação dos organismos nacionais e internacionais atuantes no 

Brasil, é possível verificar que atualmente existem pelo menos dois órgãos nacionais principais que 

cuidam da situação dos estrangeiros, refugiados ou não, residentes no Brasil e também daquelas 

pessoas que desejam entrar no pais e nele permanecer por outras razões além daquelas 

diretamente relacionadas ao visto de refugiado.  

Com a criação mais recente temos o CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados é um 

órgão de deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça, criado pela Lei n.9.474/97, suas 

atribuições e regulamento estão relacionados na referida lei, mas em resumo ele é competente 

para: a) analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de 

refugiado, b) decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou mediante requerimento das 

autoridades competentes, da condição de refugiado, c) determinar a perda, em primeira instância, 

da condição de refugiado; d) orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, 

assistência e apoio jurídico aos refugiados; e) aprovar instruções normativas esclarecedoras à 

execução da Lei 9.474/97. 

O segundo é o CNIg - Conselho Nacional de Imigração criado pela Lei n.6.815/80, esta que 

também cuida da situação dos estrangeiros no Brasil. Ao CNIg compete: a) formular a política de 

                                                        
30 BRASIL. Lei n. 9.474/97. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. Acesso em: 01 Ago. 2016. 

31 AGUIAR, Renan. Lei 9.474/97: cláusulas de inclusão e exclusão. In: ARAUJO, Nadja de. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (coords.) O 
direito Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. p.211-232. 
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imigração, b) coordenar e orientar as atividades de imigração, c) efetuar o levantamento periódico 

das necessidades de mão-de-obra estrangeira qualificada, para admissão em caráter permanente 

ou temporário, d) definir as regiões de que trata o art. 18 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, 

e elaborar os respectivos planos de imigração, e) promover ou fornecer estudos de problemas 

relativos à imigração, f) estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar mão-

de-obra especializada aos vários setores da economia nacional e captar recursos para setores 

específicos, g) dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz respeito a imigrantes, h) 

opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração, quando proposta por qualquer órgão do 

Poder Executivo.  

Assim, repete-se que em âmbito nacional os dois principais órgãos criados pela União são o 

CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados, órgão de deliberação coletiva, no âmbito do 

Ministério da Justiça, criado pela Lei n.9.474/97 e o CNIg - Conselho Nacional de Imigração criado 

pela Lei n.6.815/80.  

Porém quem atua diretamente com os Refugiados é o CONARE, criado pela Lei n. 9.474/97 e 

com competência para as ações anteriormente relatadas. Este órgão é presidido pelo Ministério da 

Justiça, mas possui representantes também no Ministério das Relações Exteriores, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, no Departamento da Polícia 

Federal, e em Organizações não-governamentais (ONG), como a Cáritas Arquidiocesana32, além de 

possuir representantes no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), onde 

tem direito a voz, mas ainda não de voto.  

Por fim, fechando, ou melhor, ampliando o alcance da proteção aos Refugiados de acordo 

com a necessária governança, temos em resumo que a nível internacional a atuação principal em 

relação a proteção dos Refugiados se deve a ACNUR de quem já se falou anteriormente, depois em 

                                                        
32 As Cáritas Arquidiocesanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, comprometidas com os direitos humanos e dedicadas aos projetos 

especiais dentro do contexto social da Igreja, mantêm um convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) e com o Ministério da Justiça, por meio do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) para acolher, apoiar e orientar os 
solicitantes de refúgio e refugiados que chegam ao Brasil. Para isto, buscam formar, integrar e fomentar uma rede de apoio que 
possibilite a concretização dos objetivos primordiais que são o Acolhimento, a Proteção Legal e a Integração Local desse 
contingente de pessoas que forçosamente deixam seus países de origem em busca de paz e proteção no Brasil. As Cáritas contam 
com uma equipe técnica formada por assistentes sociais, advogados, psicólogos e voluntários que prestam atendimento aos 
solicitantes de refúgio e refugiados, com vistas a contribuir no processo de reconstrução de suas vidas em nosso país. Os refugiados 
recebem apoio jurídico, psicológico e social  por meio de atividades de orientação jurídica diversa, acompanhamento das 
solicitações de refúgio e encaminhamentos para instituições afins; atendimento psicológico individual e em grupo; curso de 
português e orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, educação, saúde, documentação, capacitação profissional, 
cultura e lazer e geração de renda, com o objetivo de facilitar sua integração na sociedade brasileira. CARITAS BRASIL. Disponível 
em:<http://caritas.org.br/projetos/programas-caritas/refugiados>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 



176 
 

âmbito nacional, na esfera da União temos o CONARE criado pela Lei n. 9.474/97 que é considerada 

uma das legislações mais modernas em âmbito interno para os Refugiados a nível mundial. 

No âmbito da sociedade civil organizada e das ONG’s temos atuantes no Brasil a Associação 

Antônio Vieira (ASAV), o Oasis Solidário e a Sociedade Beneficente Muçulmana estas duas últimas 

são ONG’s que abrigam refugiados sírios em São Paulo, há também a Missão Paz entidade ligada à 

Igreja Católica que acolhe imigrantes em situação de vulnerabilidade e a Caritas Arquidiocesana do 

Rio de Janeiro (CARJ), a Caritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) e o Instituto Migrações e 

Direitos Humanos (IMDH), estes efetivamente ligados ao CONARE e a ACNUR33. 

A CASP possui um programa para acolhimento dos Refugiados através dos CAR – Centro de 

Acolhida dos Refugiados que auxilia os Refugiados a ser integrar na sociedade brasileira, Perin 

explica que “dentro do setor de integração do CAR, por exemplo, muito pouco poderia ser realizado 

sem as parecerias com o chamado "sistema S" – Sesc, Sesi, Senai, Senac – para a capacitação 

profissional e educacional dos refugiados”34, a autora segue dizendo que 

Da mesma forma, a assistência com moradia, que é uns dos pontos apontados tanto pelas assistentes 

sociais como pelos refugiados como o mais problemático, estaria ainda mais debilitado sem os 

albergues parceiros da sociedade civil. Os órgãos estatais ou as agências internacionais não estão 

alheios ao trabalho de assistência, mas delegam grande parte do serviço assistencial e mesmo 

burocrático às entidades civis. Ações humanitárias, de sensibilização, de solidarização e de 

conscientização da população local, assim como do próprio governo brasileiro, são as principais formas 

de atuação dessas organizações parceiras. Configuradas enquanto uma "sociedade civil organizada" 

pela causa do refúgio, elas são os principais sujeitos políticos atuantes não só pelas demandas 

assistenciais e de integração dessa população no país, mas também pela causa da recuperação de seus 

diretos de cidadania. 

É possível verificar que os organismos que atuam na proteção dos Refugiados não podem, 

não devem e não conseguem atuar sozinhos, pois é evidente desde o início que a acolhida dessas 

pessoas foi feita através de um trabalho coordenado de vários Estados membros das Nações Unidas 

mesmo lá em 1951 quando da criação da Convenção dos Refugiados. E atualmente não pode ser 

diferente, principalmente quando consideramos que a população migrante e especificamente a 

população mundial de Refugiados já era em 2014, segundo a ACNUR, de 59,3 milhões de pessoas35, 

                                                        
33 ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-brasil/>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 

34 PERIN, Vanessa. "Um campo de refugiados sem cercas": etnografia de um aparato de governo de populações refugiadas. Horiz. 
antropol.,  Porto Alegre ,  v. 20, n. 41, p. 303-330,  June  2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-7183201400010001 1&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em  07  Ago.  2016. 

35 ACNUR. Tendências Globais. Disponível em: <http://www.unhcr.org/news/latest/2015 /6/558193896/worldwide-displacement-
hits-all-time-high-war-persecution-increase.html>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 
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e esse número com certeza aumenta diariamente. 

Nesse contexto o presente trabalho tinha como objetivo principal verificar qual a 

participação do Brasil na proteção dos Refugiados na América do Sul, uma vez que como foi dito 

anteriormente, o Brasil sempre foi pioneiro em legislação interna e na ratificação dos tratados 

internacionais sobre os Refugiados. 

 

3. O Papel do Brasil aos Refugiados na América do Sul 

A Carta Magna de 1988 em seu art.4º traz os princípios através dos quais devem ser regidas 

as relações internacionais do Brasil com outros países, entre estes princípios temos o da prevalência 

dos direitos humanos, da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, da cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade, e concessão de asilo político, entre outros. Para fechar, o 

artigo traz ainda o parágrafo único onde diz que a República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação 

de uma comunidade latino-americana de nações36. 

É com base nesses princípios que o Brasil tem atuado desde sempre na América do Sul, 

sempre recebendo os migrantes de seus países vizinhos e também de outros continentes, por este 

motivo é o pioneiro na América do Sul na proteção dos refugiados segundo a ACNUR. 

Em 2001 segundo Garcia, o Brasil possuía aproximadamente “2.200 refugiados reconhecidos 

pelo Governo. População tímida, considerando nossa dimensão territorial”37. Atualmente o número 

de Refugiados continua baixo, considerando que a população brasileira é de 206.265.72638 pessoas 

na data de hoje 07 de Agosto de 2016, enquanto que o número de Refugiados é de apenas 8.863 

pessoas reconhecidas como tal segundo o CONARE.  

O maior número de reconhecimentos envolve sírios, angolanos, colombianos, congolenses, libaneses, 

iraquianos, liberianos, paquistaneses e de pessoas provenientes de Serra Leoa. Além do aumento no 

contingente de reconhecidos, o Conare registrou forte expansão nas solicitações de refúgio. Nos 

últimos cinco anos, esses pedidos subiram 2.868%, passando de 966, em 2010, para 28.670, no ano 

                                                        
36  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 

37 GARCIA, Márcio Pereira Pinto. Refugiado: o dever de solidariedade. In: ARAUJO, Nadja de. ALMEIDA, Guilherme Assis de. (coords.) 
O direito Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. p.147-153. 

38 IBGE. Projeção Populacional do Brasil. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 07 Ago. 
2016. 
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passado. A maior parte dos refugiados que buscam abrigo no País possui idade entre 18 e 59 anos, em 

várias situações formadas por famílias compostas também por crianças e adolescentes39. 

Como pode ser verificado através dos dados acima, o número de reconhecimentos não está 

diretamente ligado ao número de solicitações, o que leva a crer que pode haver um número muito 

maior de migrantes vindos de situações de risco em território brasileiro, mas sem estarem 

devidamente reconhecidos como refugiados por não se encaixarem na qualificação legal40 da Lei n. 

9.474/97 que possui um conceito ainda mais amplo que o Protocolo de 1967, ficando dessa forma 

a margem da legislação. Por situações como estas é que não se pode deixar de reconhecer que 

aquela definição de 1967 e a própria Lei n. 9.474/97 podem não ser mais suficientes para atender 

as necessidades atuais, considerando que também já se falam em deslocados ambientais e 

refugiados econômicos41. 

Porém, retomando o foco do presente trabalho, não se pode deixar de trazer as Resoluções 

do CONARE que oferecem mecanismos facilitadores para entrada de Refugiados no Brasil. Por 

exemplo, aos Haitianos e aos Sírios são oferecidos vistos humanitários, o que facilita o processo de 

entrada dessas populações, por outro lado faz com que a não seja refletida a realidade fática dos 

refugiados, talvez também por este motivo o número de pessoas reconhecidas como Refugiados 

não seja tão expressivo. 

Foi facilitado também a emissão de carteiras de trabalho, foram ampliadas a validade da 

Cédula de Identidade concedida aos Estrangeiros (CIE), de 2 para 5 nos através da Resolução 

n.21/2015 do CONARE, aos Refugiados se concede também isenção das taxas de registro e de 

emissão de cédula de identidade de estrangeiro (Portaria MJ 1956/2015), e pelo Ministério da 

Justiça veio a garantia de documentação de permanência com prazo contado a partir da solicitação 

de refúgio (Parecer CONJUR/MJ – Proc.n.08015.000007/2016 -  40). 

No legislativo o Brasil, novamente como pioneiro, possui em tramitação um Projeto de Lei 

                                                        
39  PORTAL BRASIL. Disponível em:<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/brasil-abriga-8-863-refugiados-de-79-

nacionalidades>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 

40 Nesses casos o CONARE editou a Resolução Normativa n.13 de 2007, onde determina que o pedido de refúgio que possa não 
atender aos requisitos de elegibilidade previstos na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, poderá, a critério do CONARE, ser 
sobrestado para que possa a permanência do estrangeiro no País ser apreciada pelo Conselho Nacional de Imigração, com base na 
Resolução Normativa CNIg nº 27, de 25 de novembro de 1998, que dispõe sobre situações especiais e casos omissos. CONARE. 
Resolução Normativa n.13. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/asilos-
refugiados-e-apatridas/ resolucao-normativa-conare-no-13-2007>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 

41  ROCHA, Rossana Reis; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e desafios. Rev. Sociol. 
Polit., Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30,  Oct.  2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782010000300003&lng=en& nrm=iso>. Acesso em:  07  Ago.  2016. 
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sobre Migrações que já foi aprovado no Senado42, em discussão está também a criação de uma 

Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMR). Já no âmbito dos estados, São Paulo e 

Rio de Janeiro oferecem através do PRONATEC e parceiras das prefeituras pelo menos 730 vagas 

para que os Refugiados façam curso de português43. 

Há também o PARR - Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados que é um 

projeto pioneiro no Brasil e no mundo, com começo em 2011 através de diálogos iniciados na 1ª 

Oficina sobre Trabalho e Emprego para Refugiados promovida pelo Ministério  do Trabalho e Alto 

Comissariado das Nações Unidas  – ACNUR em Brasília, tratar-se de um projeto de cunho social, que 

tem por objetivo prestar auxílio aos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil que buscam sua 

recolocação no mercado de trabalho, através da governança entre o particular, poder público e 

sociedade civil44. 

Por outro lado, é possível também considerar que o Brasil pode não estar mais atuante em 

relação aos Refugiados por causa da crise econômica pelo qual o pais está passando, sem falar 

obviamente na crise política que passou por causa do processo de Impeachment da ex-presidente 

Dilma Russef, o que gerou a incerteza do futuro econômico e das políticas públicas que viriam. Ainda 

assim, é possível notar que há um esforço continuou em melhorar a legislação e o acesso dos 

Refugiados a condições dignas de vida em nosso território, confirmando o papel decisivo do Brasil 

na América do Sul, através da atividade de todos os órgãos do governo e também não 

governamentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dor de ser obrigado a deixar sua terra natal deve ter suas particularidades, principalmente 

quando essa saída é determinada por questões alheias a vontade do migrante. Como dizia o poeta 

“Quero rever-te, pátria minha...”, acreditamos que poucas frases conseguem expressar em tão 

poucas palavras o sentimento da maioria dos Refugiados. 

Inúmeros acontecimentos determinaram a criação de Tratados, Convenções e Organismos 

                                                        
42  BRASIL. Projeto de Lei n.2516/15. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoes 

Web/fichadetramitacao?idProposicao=1594910>. Acesso em: 08 Ago. 2016. 

43  CONARE. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/ 
Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf>. Acesso em: 07 Ago. 2016. 

44 PARR – Programa de Apoio a Recolocação dos Refugiados. Brasil. Disponível em: <http://www.refugiadosnobrasil.com.br/>. Acesso 
em: 07 Ago. 2016. 
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nacionais e internacionais que protegessem os Refugiados, entre eles o Estatuto dos Refugiados de 

1951, depois a Convenção sobre Refugiados de 1951, depois o Protocolo sobre Refugiados de 1967 

criados através da atividade da ONU através do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados – ACNUR que é o principal órgão internacional atuante na proteção dos Refugiados. 

Em âmbito interno e na América do Sul o Brasil é pioneiro, foi um dos primeiros países a 

recepcionar a Convenção dos Refugiados e também o Protocolo de 1967, esse pioneirismo foi 

consagrado com a criação da Lei n. 9.474/97 onde o Brasil além de recepcionar legislativamente 

estes dois instrumentos internacionais anteriormente citados, também ampliou o conceito de 

Refugiados. 

Porém é impossível falar em proteção dos Refugiados no âmbito interno, e até mesmo 

internacional sem falarmos das ONG’s e nos voluntários da sociedade civil que também atuam 

auxiliando os Refugiados a se integrarem na sociedade, sem eles seria ainda mais difícil aos 

governantes atuar em todos os setores necessários.  

Todavia apesar de todos estes instrumentos criados pelo Brasil e também apesar de sua 

constante atuação na questão dos Refugiados, não só na América do Sul acolhendo migrantes dos 

países vizinhos, mas também em âmbito internacional posto que sempre recebeu Refugiados da 

África e atualmente da Síria, ainda se faz necessário a atualização constante de legislação e 

pensamento, visando sempre no mínimo a garantia dos direitos fundamentais. 

Dito isso, a Governança vem como instrumento determinante considerando especialmente 

que a questão dos Refugiados afeta o planeta de forma generalizada. Assim, o mundo 

contemporâneo deve unir-se cada vez mais em prol de uma sociedade mundialmente equilibrada, 

onde se criem a cada dia mais e mais condições propícias a uma integração global sem sufocar 

características culturais particulares. 
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DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL: EM PROL DE UMA COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

Danielle Mariel Heil1 

Rafaela Schmitt Garcia2 

 

INTRODUÇÃO 

A abordagem da pesquisa prende-se ao fato de que o Direito Ambiental vem sofrendo 

grandes transformações, tornando-se uma das temáticas mais problemáticas da atualidade jurídica.  

As técnicas utilizadas nesse estudo serão a Pesquisa Bibliográfica, a Categoria e o Conceito 

Operacional, quando necessário3. Outros instrumentos de Pesquisa, além daqueles anteriormente 

mencionados, poderão ser acionados para que o aspecto formal desse estudo se torne esclarecedor 

ao leitor. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, identificar e descrever o direito internacional 

ambiental, através das fontes do direito internacional público. Como objetivos específicos se 

destacam: compreender e investigar o Direito Internacional do Meio Ambiente, através dos tratados 

e das novas fontes denominadas soft laws; e descrever acerca do princípio da cooperação 

internacional. 

Na elaboração da pesquisa acadêmica foi levado em consideração o seguinte problema: qual 

a relevância do direito internacional para o meio ambiente? 

                                                        
1  Subprocuradora-Geral do Município de Brusque-SC, Brasil. Especialista em Direito Penal e Processual Penal junto a Escola do 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Especialista em Direito Constitucional pela Fundação Educacional Damásio de 
Jesus. Especialista em Direito Ambiental pela instituição Verbo Jurídico. Mestranda em Ciências Jurídica pela Universidade do Vale 
do Itajaí – UNIVALI. Professora no Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE. E-mail: dannyheil@hotmail.com. 

2  Analista e Assessora Jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC e em Relações Internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Especialista em Direito 
Administrativo e Gestão Pública pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina – CESUSC. Especialista em Direito 
Constitucional Aplicado pela Faculdade Damásio. Mestranda em Ciências Jurídicas na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. E-
mail: rafaela.sg@terra.com.br. 

3  PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 13 ed. rev. atual. amp. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2015, p. 93-97; 108; 113-130. O critério metodológico utilizado para essa investigação e a base lógica do relato dos resultados 
apresentados reside no Método Indutivo. Na fase de Tratamento dos Dados, utilizou-se o Método Cartesiano. 
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Para o equacionamento do problema, levanta-se a seguinte hipótese: reconhecida pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas na Resolução com a qual se convocou a Conferência sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) de junho de 1992, o Direito Ambiental Internacional 

é um novo ramo do Direito Internacional, dotado de autonomia e direcionado a regulamentação 

sistematizada das questões ambientais em âmbito global ou regional. 

 

1. A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE  

Há poucas décadas, as discussões nos fóruns mundiais eram apenas focadas em poluição 

local e a curta distância. Nos dias atuais, por sua vez, os temas tornaram-se complexos, 

transfronteiriços e passaram a alcançar até mesmo uma dimensão planetária. 

A Declaração de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável pontua sobre a 

problemática ambiental: 

O meio ambiente mundial continua frágil. Prossegue o empobrecimento da diversidade biológica, a 

desertificação progride nas terras antes férteis, os efeitos prejudiciais da mudança climática já são 

evidentes, as catástrofes naturais são cada vez mais frequentes e devastadoras, os países em 

desenvolvimento cada vez mais vulneráveis e a poluição do ar, da água e do meio marinho impede 

milhões de indivíduos de alcançar um nível de vida correto4. 

A importância do meio ambiente para a qualidade de vida da população é um aspecto 

conhecido por todos, tendo em vista a repercussão internacional do tema, eis que os problemas 

ambientais não estão restritos a apenas alguns países, mas sim são problemas transnacionais. 

Nesse contexto, destaca-se que “a proteção internacional do meio ambiente é considerada, 

ao lado da proteção internacional dos direitos humanos, um dos grandes temas do moderno direito 

internacional”5. 

Nesse diapasão e diante dos novos fenômenos ambientais que assolam o globo, em 1948 foi 

aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a qual ensejou o surgimento de diversos 

tratados tendo como objeto a proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos. 

Sobre a correlação entre a preservação da vida e a preservação ambiental, sustenta Reis6: 

                                                        
4  Declaração de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável, A/CONF, 199/L.6/Rev. 2, 4 de setembro de 2002, §13. 

5  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 7. 

6  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 8. 
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Uma vez evidenciada, no período pós Segunda Guerra, a necessidade de proteção do ser humano, o 

foco da comunidade internacional sobre as questões ambientais foi praticamente uma conseqüência, 

já que a preservação ambiental está diretamente relacionada à preservação da vida e da saúde da 

população. 

Nas palavras de Freitas, observa-se que o primeiro instrumento que tratou acerca da 

proteção do meio ambiente, no âmbito do direito internacional, foi definitivamente a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, no ano de 19727. 

Com a Declaração de Estocolmo, na qual se lançaram as bases do atual direito internacional 

do meio ambiente, evidenciou-se que “[...] questões ambientais não se restringem à esfera local, 

afetam o tempo presente e futuro e ultrapassam limites territoriais, devendo, portanto, ser 

globalizadas”8. 

Portanto, a Declaração de Estocolmo apresenta um paralelo com a Declaração dos Direitos 

Humanos de 1948, e inclusive foi responsável por tornar o meio ambiente uma questão global. 

Segundo Soares9, tal conferência marcou o desenvolvimento do direito internacional do 

meio ambiente e trouxe inúmeras consequências: 

As conseqüências diretas e os frutos da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, em 1972, foram incalculáveis [...] O número de tratados e convenções 

multilaterais adotados a partir de 1972 cresceu numa velocidade até então inexistente na história da 

humanidade. 

Na visão de Freitas, o grande reflexo da aludida conferência foi a criação da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente, em 1974, sendo que, a partir desta consciência ambiental propagada, 

o Brasil desenvolveu posteriormente uma avançada legislação ambiental, com o advento da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 198810. 

Com as preocupações na comunidade internacional quanto à necessidade da continuidade 

da vida no planeta, foi necessária a criação de instrumentos que concretizassem essa necessidade 

em um compromisso específico, e assim nasceu a Conferência Ambiental com o tema meio 

ambiente e o desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro em 1992. 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, “[...] a Assembléia 

                                                        
7  FREITAS, Vladimir Passos de. Direito ambiental em evolução. v. 5. Curitiba: Juruá, 2008, p. 21. 

8  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 8. 

9  SOARES, Guido Fernandes Silva. A proteção internacional do meio ambiente. São Paulo: Manole, 2003, p. 45. 

10  FREITAS, Vladimir Passos de. Direito ambiental em evolução. p. 22. 
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Geral da ONU convocou uma nova Conferência que se denominou de Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, conhecida também 

como ECO-92”11. 

A respeito da ECO-92, preceitua Soares12: 

Com participação de 178 governos e a presença de mais de 100 chefes de estado ou de governos, 

inclusive o rei da Suécia, que abriu as sessões, a ECO-92, presidida pelo governo brasileiro, foi a maior 

conferência já realizada pelas Nações Unidas até aquele momento histórico. 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ao reafirmar os preceitos da 

Declaração de Estocolmo, assegurou a correlação de dois direitos do homem: o direito ao 

desenvolvimento e o direito a uma vida saudável13. 

Como tema global, os direitos humanos à proteção ambiental como já apontado, passaram 

a ser preocupação legítima da comunidade internacional. Na percepção de Prediger14: 

Em que pese o grande avanço no campo ideal representado pela previsão na Constituição Federal do 

direito fundamental ambiental e, mesmo, da existência de uma avançada legislação 

infraconstitucional que visa a regulamentar a previsão normativo constitucional, o Brasil é um país 

notadamente marcado pelo desrespeito ecológico, praticado tanto pelos particulares quanto pelo 

poder público. Portanto, a verdade é que o direito fundamental ambiental não se encontra 

concretizado em nosso país e é necessário analisar os motivos ensejadores dessa realidade, a qual traz 

consigo conseqüências devastadoras. 

Não obstante, portanto, a preocupação com a preservação do meio ambiente em nível 

mundial, notadamente à flora e à fauna, a ação predatória do homem sobre a natureza é tão antiga 

quanto a sua existência, motivo pelo qual tal fato gera consequências na vida social, fazendo-se 

necessário o regramento legal. 

Acerca da internacionalização da temática ambiental, para Trindade15: 

A existência de um interesse comum da humanidade com relação às questões ambientais globais, 

ocorrendo um processo de internacionalização de tal tutela. Em nível internacional, portanto, a 

                                                        
11  FREITAS, Vladimir Passos de. Direito ambiental em evolução. p. 22.  

12  SOARES, Guido Fernandes Silva. A proteção internacional do meio ambiente. p. 55. 

13  BULZICO, B. A. A. O Direito Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: origem, definições e reflexos na ordem 
constitucional brasileira. Dissertação (Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia) – Faculdade Integradas do Brasil – 
UniBrasil, Curitiba, 2009. 

14  PREDIGER, André Eduardo Schröder. Da concretização do direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado. 2007. 130 
f. Dissertação (Mestre em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul. 
Disponível 
em:http://www.unisc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/direito/corpo_discente/2007_dissertacoes/andre_prediger.pdf>. 
Acesso em: 10 ago. 2016. 

15  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 38. 
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década de 60 é marcante como um período de tomada de consciência, em que politizaram-se as 

discussões acerca das desigualdades sociais e econômicas em caráter mundial e, particularmente no 

que tange à proteção ambiental, o ano de 1968 constitui-se na data de partida daquilo que Medeiros16 

denomina ‘era ecológica’. 

A respeito dos esforços comuns pelos países do globo para enfrentar os problemas 

ambientais, Medeiros tece as seguintes considerações: 

Existem fenômenos cujas dimensões são tais que nenhum Estado do mundo, por mais poderoso que 

seja, pode enfrentar sozinho. […] A Conferência de Estocolmo é apontada como o grande divisor de 

águas para o enraizamento da efetiva busca pela proteção ambiental. Podemos afirmar, 

conjuntamente com vários autores, que, a partir dessa Convenção de 1972, as nações passaram a 

compreender que nenhum esforço, isoladamente, seria capaz de solucionar os problemas ambientais 

do Planeta17. 

Nesse contexto de consciência mundial acerca da proteção ambiental, estima-se que haja, 

atualmente, mais de trezentos tratados multilaterais e cerca de novecentos tratados bilaterais sobre 

o tema e, ainda, outros duzentos textos de organizações internacionais18. 

Na concepção de Santana, o direito internacional do meio ambiente é o conjunto de 

princípios e normas que visam à proteção do meio ambiente a nível global e o controle das 

atividades, que, dentro das jurisdições nacionais, podem afetar o meio ambiente de outros Estados, 

ou áreas além da jurisdição nacional de um único Estado19. 

Com efeito, esclarece Santana acerca da denominação utilizada no presente artigo para 

tratar do meio ambiente no âmbito internacional: 

Muitos autores discordam da utilização da expressão direito ambiental internacional, por não se tratar 

de um corpo de normas distintas, com fontes e métodos legislativos próprios derivados de princípios 

peculiares ou exclusivos do direito ambiental, daí a preferência pela denominação direito 

internacional ambiental ou direito internacional do meio ambiente. 

De igual forma, pode-se conceituar direito internacional do meio ambiente “[...] conjunto de 

regras e princípios que criam obrigações e direitos de natureza ambiental para os Estados, as 

organizações intergovernamentais e os indivíduos”20. 

A denominação Direito Internacional Ambiental, devidamente reconhecida pela Assembléia 

                                                        
16  MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, 

p. 41. 

17  MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental, p. 44. 

18  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. p. 
40. 

19  SANTANA, Heron José de. Direito ambiental pós-moderno. p. 23. 

20  NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio. Direito ambiental internacional. Rio de Janeiro: Thex, 1995, p. 05. 
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Geral das Nações Unidas na Resolução com a qual se convocou a Conferência sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD) de junho de 1992, trata-se de um novo ramo do Direito 

Internacional, dotado de autonomia e direcionado a regulamentação sistematizada das questões 

ambientais em âmbito global ou regional21. 

Com o pensamento de Sirvinskas, pode-se observar claramente a origem e o significado da 

tutela ambiental internacional: 

A tutela internacional do meio ambiente é defendida por diversos documentos firmados pelos países 

participantes. Existe um direito internacional do meio ambiente nascendo com os inúmeros tratados, 

convenções, declarações, recomendações, diretrizes, regras e normas protetivas do meio ambiente. 

Foi em decorrência da intensa degradação ambiental que houve a necessidade de se proteger o meio 

ambiente em nível mundial. Como essa degradação não possui fronteiras devidamente delimitadas, 

resolveu-se criar, na esfera internacional documentos com a finalidade de se combater a poluição 

transfronteiriça22. 

A seguir poderá se demonstrar a evolução da questão ambiental a nível internacional com a 

utilização dos instrumentos denominados soft laws. 

 

1.1. Evolução da normatização internacional em matéria ambiental – a Soft Law 

Com efeito, diante da necessidade da existência de normas internacionais relativas à 

proteção do direito ambiental, ou seja, normas que sejam únicas para todos os países e sejam por 

eles respeitadas, o sistema jurídico internacional tem estabelecido um conjunto de regras de 

proteção ao meio ambiente, tanto dentro como fora dos limites da jurisdição dos Estados”23. 

Para adentrar nesse estudo, acerca das fontes do direito internacional público, esclarece 

Santana: 

Faz-se necessário identificar primeiramente as suas fontes, pois se antes a legislação dos Estados era 

o principal centro criador de normas internacionais, no pós-guerra, esse eixo foi paulatinamente sendo 

transferido para os organismos internacionais, que passaram cada vez mais a indicar os padrões 

normativos mínimos sobre questões relacionadas com os direitos humanos e a proteção do meio 

ambiente. 

                                                        
21  BULZICO, B. A. A. O Direito Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: origem, definições e reflexos na ordem 

constitucional brasileira. 2009. Dissertação (Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia) – Faculdade Integradas do Brasil 
– UniBrasil, Curitiba, 2009. 

22  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 607. 

23  SANTANA, Heron José de. Direito ambiental pós-moderno. p. 24. 
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Já para Sirvinskas 24 , faz-se necessário destacar que as principais fontes do direito 

internacional do meio ambiente são: os tratados, as convenções, os atos das organizações 

intergovernamentais, os costumes, os princípios gerais do direito, a doutrina internacional e a 

jurisprudência internacional. 

Dentre as normas e fontes internacionais acima destacadas, enfatiza-se a que possui mais 

relevância no âmbito internacional: os tratados internacionais, ditos a fonte por excelência do 

direito ambiental internacional. 

Contudo, com relação à efetividade dos tratados internacionais, preleciona Reis25: 

A efetividade de muitos tratados é também um problema. O processo de conclusão de um tratado 

internacional é demorado, podendo levar, em caso de tratados multilaterais, entre 2 e 12 anos para 

se tornarem efetivos, tempo demasiadamente longo quando consideramos a necessidade de 

preservação da biosfera e a exigência de ações efetivas para evitar maiores danos ao meio ambiente. 

O Direito Ambiental Internacional compreende tanto a chamada hard law, que consiste 

basicamente em tratados – acordos com força legal celebrado entre os Estados – ratificados pelos 

governos, quanto a soft law, formada por guias de conduta não obrigatórias adotadas em processos 

internacionais26. 

Nesse panorama, e considerando que a cada dia surgem novos problemas ambientais que 

demandam soluções céleres, surge, ao lado dos princípios gerais de direito internacional, do 

costume internacional e dos tratados, uma categoria que igualmente compõe o direito internacional 

do meio ambiente, a chamada soft law. 

As soft laws são conhecidas como processos normativos com características peculiares e que, 

por não encontrar perfeita identificação com nenhuma fonte mencionada no artigo 38 do Estatuto 

da Corte Internacional de Justiça (ECIJ), excetuando-se alguns atos unilaterais das Organizações 

Internacionais, não são fontes formais legítimas de Direito Internacional nos termos em que hoje se 

conhece por fontes27.  

Ainda no tocante a conceituação e definição da soft law, na lição de Roessing Neto28: 

                                                        
24  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. p. 610. 

25  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 17. 

26  GONÇALVES, Alcindo. COSTA, José Augusto Fontoura. Governança global e regimes internacionais. São Paulo: Almedina, 2011, p. 
98. 

27  VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 28. 

28  ROESSING NETO, Ernesto. Responsabilidade internacional dos Estados por dano ambiental: o Brasil e a devastação amazônica. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1172, 16 set. 2006. Disponível em:<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=89 15>. Acesso 
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O termo soft-law traduz-se, literalmente, do inglês, como lei suave ou lei mole. São instrumentos que 

se encontram a meio caminho de serem coercitivos, os quais são denominados, genericamente, soft-

laws. Tais instrumentos possuem forma, geralmente, de códigos de conduta, recomendações, 

diretrizes, resoluções e declarações de princípios.  

Como define Peter Malanczuk, citado por Reis29, insta ressalvar a não coercitividade das 

denominadas soft laws: 

Estes instrumentos os quais podem tomar a forma de declaração, resolução ou um conjunto de guias 

ou recomendações, como a Declaração de Estocolmo de 1972, não são formalmente obrigatórios mas, 

não obstante, têm um importante significado político-legal como um guia para ações políticas e um 

ponto de partida para o desenvolvimento de regras internacionais ambientais obrigatórias. 

Um dos primeiros e principais instrumentos de proteção ambiental são soft laws, “[...] tanto 

a Declaração de Estocolmo de 1972 como a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento não contêm disposições obrigatórias, somente disposições de natureza moral ou 

política”30. 

Da mesma forma, nos ensinamentos de Santana, este demonstra a imensa relevância das 

soft laws para o Direito Internacional Público: 

Em face da grande diferença de valores culturais entre as diversas nações, nem sempre tem sido 

possível a celebração imediata de tratados multilaterais de proteção ao meio ambiente, de modo que 

documentos de soft law como as declarações, recomendações, acordos de cavalheiros, planos de ação 

e outros têm permitido que os Estados participem dessas negociações sem que se obriguem 

imediatamente com os princípios e regras neles inseridos31. 

Não obstante o fato de que as soft laws não sejam coercitivas, é de grande relevância a sua 

existência, uma vez que elas contribuem para o Direito Internacional Ambiental, fazendo com que 

vários países passem a respeitá-las, embora não sejam imperativas. 

Nesse aspecto, convém salientar o posicionamento de Santana32: 

[...] a criação desses documentos na esfera internacional guarda uma certa semelhança, no direito 

interno, com as normas constitucionais programáticas, que impõem algumas projeções de 

comportamentos a serem efetivados progressivamente, dentro do quadro de possibilidades do Estado 

e da sociedade. 

No mesmo sentido, Reis33 pontua que a soft law é norma jurídica de conteúdo programático, 

                                                        

em: 04 ago 2016. 

29  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 18.  

30  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 18. 

31  SANTANA, Heron José de. Direito ambiental pós-moderno. p. 24-25. 

32  SANTANA, Heron José de. Direito ambiental pós-moderno. p. 52. 

33  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 20. 
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e por se tratar de norma programática, não há que se falar tão somente em deveres morais ou 

políticos, embora estes, sem dúvida, estejam presentes em seu conteúdo”. 

Um exemplo da importância das soft laws para o desenvolvimento do Direito Internacional 

Ambiental e para o estabelecimento de uma consciência ambiental é a Convenção Quadro sobre 

Mudança de Clima, a qual foi complementada por um atual e imprescindível tratado, qual seja o 

Protocolo de Quioto34.  

Outro exemplo de benefício derivado da soft law, é a chamada Agenda 21, que se baseia 

num plano de ação a ser seguido pelos Estados para a salvaguarda do meio ambiente no século 

XXI”35. 

Santana enfatiza a importância da utilização das denominadas soft laws, observando que há 

dois séculos, as declarações internacionais já tinham adotado regras de soft law, não-obrigatórias 

aos Estados, principalmente na forma de recomendação de princípios, como por exemplo na 

Conferência de Estocolmo36. 

Acrescente-se que, ao contrário dos tratados, o modo de produção da soft law é bem mais 

simplificado, inclusive dispensando formalidades que são exigidas pelos direitos internos dos 

Estados para a assinatura dos tratados. 

Acerca da célere efetividade das soft laws, leciona Reis37: 

Atribuir à soft law as características de um tratado, com a formação de normas rígidas, que geram 

obrigações imediatas para o Estado e a responsabilização em caso de descumprimento, equivaleria a 

destituí-la de seu principal mérito. Sem dúvida, a ausência de obrigações claramente definidas confere 

à soft law um papel agregador da comunidade internacional em torno de objetivos comuns. A maior 

adesão dos Estados a tais instrumentos ocorre porque o descumprimento da soft law não gera, em 

regra, a possibilidade de responsabilização internacional, como ocorre quando descumpridas as 

disposições de um tratado. 

Deste modo, constata-se que o desenvolvimento do direito internacional não tem que ser 

                                                        
34  VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Aná Flávia Barros. Proteção Internacional do Meio Ambiente. Série Direito Ambiental. Vol. 4. 

Cap. 4. Unitar, UniCEUB e UnB, 2009, p. 95. A importância do Protocolo de Quioto está no fato de limitar, pela primeira vez na 
história, as emissões de gases poluentes. Também sinalizou para as empresas e governos a necessidade de mudar os sistemas 
energéticos e as fontes renováveis de energia, pois a solução do problema de mudanças climáticas requer uma transformação 
radical no sistema energético atual, baseado em energias nãorenováveis e contaminantes (petróleo, carvão, gás), que são utilizadas 
de forma excessiva e com desperdício. GUERRA, Sidney César Silva. Direito Internacional Ambiental. Rio de Janeiro: Maria Augusta 
Delgado, 2006, p. 107. 

35  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público: parte geral. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 38. 

36  SANTANA, Heron José de. Direito ambiental pós-moderno. p. 52. 

37  REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade internacional do Estado por dano ambiental. p. 20. 



193 
 

necessariamente lento, sendo que os Estados podem recorrer às suas fontes, especialmente as 

fontes do direito internacional público que constituem princípios e regras de soft law. 

Com efeito, destaca-se acerca do desenvolvimento da temática ambiental a nível 

internacional, com a utilização das soft laws: 

A velocidade deste desenvolvimento, no entanto, depende não apenas das implicações sociais, 

econômicas e políticas que os governos devem ponderar em relação às demandas ambientais, mas 

também da utilidade e segurança das informações científicas sobre as medidas legais necessárias, de 

modo que muitas vezes os princípios e regras de soft law são preferíveis às tentativas de celebrar 

convenções ou tratados sobre questões que ainda não tenham obtido o consenso dos Estados38. 

Embora alvo de críticas, tanto com relação às normas internacionais estabelecidas, quanto 

ao meio de se dar cumprimento a elas, o fato é que o Direito Internacional Ambiental tem 

contribuído para um gerenciamento ambiental mais eficiente por parte dos Estados, seja através da 

utilização de soft laws, que exercem um papel fundamental no desenvolvimento do direito 

internacional do meio ambiente, ou ainda das hard laws. 

 

1.2. Princípio da cooperação internacional 

Como a questão ambiental tornou-se uma temática planetária, a necessidade de cooperação 

entre as nações, ou seja, o princípio da cooperação internacional tornou-se uma regra a ser 

obedecida, estabelecendo assim, mais um princípio do Direito Ambiental, mais especificadamente 

do Direito Internacional Ambiental. 

Por cooperação deve-se entender a atividade conjunta e solidária de diversos Estados em 

prol da preservação do meio ambiente, o que implica a interferência de parte da soberania39 de 

cada um, buscando o combate eficaz aos efeitos devastadores de atividades nocivas.  

Para sua consolidação é necessária uma atuação conjunta do Estado, do terceiro setor e das 

instituições que representam a sociedade civil na escolha de prioridades e nos processos decisórios, 

no âmbito nacional e internacional40. 

                                                        
38  SANTANA, Heron José de. Direito ambiental pós-moderno. p. 57. 

39  Nesse sentido, a Declaração de Estocolmo de 1972, consagrou o Princípio da Soberania dos Estados para formulação de sua Política 
Ambiental através do Princípio 21, nos seguintes termos: “Princípio 21: Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com 
os princípios de direito internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos em aplicação de sua 
própria política ambiental e a obrigação de assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou 
sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional” 

40  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 161. 
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Com as novas transformações ocorrendo no mundo e a intensificação da globalização, 

passou-se no âmbito internacional, a um novo paradigma, que prioriza o direito de cooperação.  

Para Milaré e Costa Júnior41, acerca da menção do dito princípio na CRFB/88: 

O artigo 4.°, IX, da Constituição Federal de 1988, define a ‘cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade’ como princípio fundamental que deverá nortear as relações internacionais em que o 

Brasil estiver envolvido. A interdependência entre as nações ganha força no âmbito da questão 

ambiental, vez que os efeitos provocados pela poluição e pela degradação do ambiente nem sempre 

se circunscrevem aos limites territoriais de um único país. 

Com relação ao princípio em questão, Ruiz, citado por Roessing Neto, sustenta que tal 

princípio é o mais geral dos princípios vigentes no âmbito do Direito Ambiental Internacional, e é 

possível encontrá-lo em vários instrumentos, como a Declaração de Estocolmo (de 1972), a 

Convenção da ONU sobre o Direito do Mar (1982) e na Declaração do Rio (de 1992)42.  

Releva, também, notar que a cooperação internacional nestes últimos anos vem ganhando 

conotação mais forte, a fim de promover efetivamente o desenvolvimento internacional e 

conservação ambiental. 

Por conseguinte, o princípio da cooperação internacional na temática ambiental, nada mais 

é que o reflexo da dimensão extraterritorial e transfronteiriça das atividades degradadoras 

exercidas no âmbito das jurisdições nacionais43. 

Ainda sobre o caráter transfronteiriço dos danos ambientais, relata Sirvinskas44 : “[...] a 

cooperação internacional tem previsão em muitos textos. Essa cooperação tem por finalidade evitar 

a poluição transfronteiriça, preservar os recursos naturais, evitar a extinção de animais e conservar 

o meio ambiente”. 

Com a conscientização dos prejuízos irreversíveis decorrentes do aspecto transfronteiriço 

dos riscos e dos danos ambientais, a cooperação entre os povos passou a ser delineada no sentido 

de unir esforços em prol da prevenção e proteção dos recursos naturais. 

A titularidade coletiva do bem ambiental e os aspectos transfronteiriços e transgeracionais 

dos danos e dos riscos de danos ambientais dão ensejo à cooperação e ao engajamento de todos os 

                                                        
41  MILARÉ, Édis; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal ambiental. São Paulo: Millennium, 2002, p. 250. 

42  ROESSING NETO, Ernesto. Responsabilidade internacional dos Estados por dano ambiental: o Brasil e a devastação amazônica. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1172, 16 set. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=89 15>. Acesso 
em: 04 set. 2016. 

43  MILARÉ, Édis; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal ambiental. p. 250-251. 

44  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. p. 614. 
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atores da comunidade internacional (Estados, Organismos Internacionais e toda a coletividade) para 

sua efetiva proteção.  

Nesse sentido, Soares45 alerta que pela sua própria natureza, certos fenômenos biológicos 

ou físicos localizados dentro de um espaço geográfico submetido à soberania de um Estado exigem 

regulamentação internacional, seja porque, em sua unicidade, estendem-se sobre a geografia 

política de vários países, seja porque os fenômenos a serem regulados somente poderão sê-lo com 

a intervenção de normas internacionais. 

Nesse princípio, portanto, inclui-se sempre o objetivo de proteger o meio ambiente, o dever 

de promover a conclusão de tratados e outros instrumentos internacionais, objetivando a proteção 

internacional do meio ambiente.  

A despeito da manifestação da solidariedade internacional, propugna-se algo maior que 

possa nortear o comportamento dos Estados, em prol de uma sociedade mais igualitária e menos 

excludente – a não-indiferença46. 

No mesmo sentido: “É quase impossível negar a importância universal dos problemas 

ecológicos. Para que eles tenham uma solução satisfatória, será necessária uma coordenação cada 

vez maior das atividades, não só na economia de cada país, mas também no âmbito da cooperação 

internacional.”47  

Embora possa ser aplicado em várias esferas do Direito Internacional, a maior preocupação 

do princípio da cooperação internacional é com as questões ambientais, pois, como já observado, o 

problema de proteção e preservação do meio ambiente deixou de ser um assunto de natureza 

doméstica para se tornar internacional. 

 

2. TRATADOS INTERNACIONAIS DO MEIO AMBIENTE  

Atualmente, uma das principais características do chamado Direito Internacional Ambiental 

traduz-se numa enorme proliferação de tratados, convenções e protocolos internacionais, voltados 

para a proteção ambiental.  

                                                        
45  SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional público. São Paulo: Atlas, 2002, p. 408. 

46  GUERRA, Sidney César Silva. Direito Internacional Ambiental. p. 92. 

47  Comitê de Proteção do Meio Ambiente, Bulgária Audiência pública da CMMAD, Moscou, 08 de dezembro de 1986. 
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Considerando a interdependência cada vez maior entre os Estados, tornou-se imperioso que 

os Estados venham a positivar normas de Direito Internacional Público, o que se dá principalmente 

através dos tratados. 

Em primeiro lugar, cabe dizer que tratado, “[...] é um termo genérico, que inclui as 

convenções, os pactos, os acordos, os protocolos, a troca de instrumentos”48. A existência de um só 

nome, que englobe todos os atos internacionais, facilita o estudo e será aqui adotado como tratado. 

O tratado é primeiramente definido na Convenção de Viena, de 1969, que é chamada Lei dos 

Tratados, em seu artigo 2.°: 

Acordo internacional concluído entre Estados em forma escrita e regulado pelo direito internacional, 

consubstanciado em um único instrumento ou em dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que 

seja a sua designação específica49. 

Mais especificamente acerca dos tratados de direito ambiental, pode-se distinguir dois tipos: 

os genéricos e os específicos. 

No tocante aos tratados genéricos, segundo Nascimento e Silva50: 

Tem havido uma forte tendência na elaboração de tratados genéricos, principalmente por causa da 

rápida evolução do direito ambiental e das incertezas existentes em relação à codificação de alguns 

assuntos. O que acaba acontecendo é que os princípios gerais são traçados nos tratados genéricos e 

as regras mais objetivas ficam para os protocolos suplementares. 

Já os tratados específicos, ou objetivos, como o próprio nome diz, referem-se mais 

diretamente a determinado assunto, de forma mais específica. Nesse contexto, aponta Schimidt e 

Freitas51: 

São tratados que versam sobre fauna, ou sobre flora, ou sobre poluição, ou sobre os peixes, etc. Dois 

exemplos simples de se perceber são a Convenção Internacional para a Conservação do Atum e Afins 

do Atlântico e a Convenção para Conservação das Focas Antárticas. Estes tratados acabam sendo 

muito mais úteis que os genéricos, tendo em vista sua maior clareza, objetivo certo, fim específico e, 

consequentemente, aplicabilidade direta52. 

Assim, portanto, um tratado internacional de direito ambiental é criado a partir da 

                                                        
48  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 

ratificados pelo Brasil. p. 17.  

49  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. p. 17.  

50  NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio. Direito ambiental internacional. p. 08-09. 

51  NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio. Direito ambiental internacional. p. 08-09. 

52  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 
ratificados pelo Brasil. p. 18. 
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constatação de um problema ambiental que ocorre local, regional ou globalmente, como exemplos: 

derramamento de óleo em alto-mar, danos nucleares, modificação do clima, etc. 

O aspecto da ênfase regional ou global que é dada aos tratados internacionais, pode-se dizer 

que é um dos aspectos mais relevantes de sua formação. Nas palavras de Marques (1996), citado 

por Schimidt e Freitas53: “[…] a regionalização dos acordos permite um diagnóstico mais preciso dos 

problemas ambientais, tornando mais visíveis tanto os parceiros envolvidos, como os planos e os 

meios financeiros necessários para a sua implementação”. 

Os tratados relativos ao meio ambiente possuem formação igual à dos outros tratados 

internacionais. No presente trabalho, estudar-se-á a sistemática adotada pelo Brasil. 

Com relação à competência para a celebração dos tratados, sustenta Piovesan54: 

No caso brasileiro, a Constituição de 1988, em seu art. 84, VIII, determina que é da competência 

privativa do Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 

referendo do Congresso Nacional. Por sua vez, o art. 49, I, da mesma Carta prevê ser da competência 

exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais. 

Em geral, o processo de formação dos tratados tem início com os atos de negociação e 

assinatura do tratado, que são da competência do Poder Executivo. Após a assinatura do tratado 

pelo Poder Executivo, o tratado é remetido ao Poder Legislativo, para ser apreciado e aprovado.  

Em sequência, “[…] já aprovado o tratado pelo Poder Legislativo, acontece o ato de 

ratificação pelo Executivo. Esta ratificação significa a confirmação formal por um Estado de que ele 

está efetivamente obrigado ao tratado55“. 

Embora não seja o objetivo do presente trabalho, vale salientar que há inúmeros tratados, 

convenções, declarações, protocolos, recomendações, regras e princípios internacionais na esfera 

do meio ambiente englobando flora, fauna, proteção atmosférica, águas e oceanos, etc. 

Pode-se citar como exemplo do acima evidenciado: Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima; Convenção sobre o Direito do Mar; Convenção sobre Diversidade 

                                                        
53  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 

ratificados pelo Brasil. p. 19. 

54  PIOVESAN, Flávia. A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. In: BOUCAULT, 
Carlos Eduardo de Abreu; ARAÚJO, Nadia de. (Org.). Os direitos humanos e o direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 
p. 48. 

55  PIOVESAN, Flávia. A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. In: BOUCAULT, 
Carlos Eduardo de Abreu; ARAÚJO, Nadia de. (Org.). Os direitos humanos e o direito internacional. p. 47.  
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Biológica; Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio; Convenção de Basiléia sobre 

o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, entre outros56.  

Apesar de demonstrar uma vitalidade notável, a efetividade do Direito Internacional do Meio 

Ambiente não é sempre garantida. Seu fortalecimento se torna, assim, uma meta maior para o 

futuro, com a possibilidade de criação de uma Organização Mundial do Meio Ambiente (ONUMA)57.  

O Direito Internacional Ambiental reveste-se de grande utilidade para toda a comunidade 

internacional, pois o modo como é aplicado reflete consubstancialmente na qualidade de vida, na 

saúde, no bem-estar físico, mental e psíquico do ser humano. Do ponto de vista do Estado soberano, 

esse ramo influencia as políticas públicas, a cultura e a economia de cada país, e por ela é 

influenciado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as constantes evoluções na sociedade mundial, bem como nas relações daí decorrentes, 

o mundo jurídico tem o dever de acompanhá-las, a fim de melhor servir àqueles que buscam a 

justiça. 

Diante do exame efetuado por meio deste artigo, pode-se observar claramente que o Direito 

Ambiental passou a ser questão de grande relevância na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 e em toda a comunidade internacional, a qual através do direito internacional 

contemporâneo disponibiliza mecanismos para garantir a efetiva tutela do meio ambiente. 

Considerando os levantamentos bibliográficos realizados, pode-se constatar que esta 

pesquisa atingiu seu objetivo geral, demonstrando a importância do Direito Ambiental Internacional 

e seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro, por intermédio da ratificação de tratados 

internacionais e implementação de soft laws que envolvam a tutela ambiental, com atenção ao 

princípio da cooperação internacional. 

Deste modo, então, fica confirmada a hipótese inicialmente formulada: o Direito Ambiental 

Internacional foi reconhecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas na Resolução com a qual se 

convocou a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) de junho de 1992, 

                                                        
56  SCHIMIDT, Caroline Assunta; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados internacionais de direito ambiental: textos essenciais 

ratificados pelo Brasil. p. 11-13. 

57  VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Aná Flávia Barros. Proteção Internacional do Meio Ambiente. p. 98. 
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como um novo ramo do Direito Internacional, dotado de autonomia e direcionado a 

regulamentação sistematizada das questões ambientais em âmbito global ou regional. 

O mérito deste trabalho é que não é só de interesse pessoal e da academia, mas igualmente 

de todos os cidadãos em geral, eis que os recursos naturais são bens comuns e limitados, e 

pertencem não somente a geração hoje presente, mas todas as gerações futuras que da mesma 

forma possuem o direito ao meio ambiente, essencial à vida humana, devidamente protegido. 
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SUSTENTABILIDADE COMO PRINCÍPIO DO DIREITO BRASILEIRO1 

 

Douglas Roberto Martins2 

Chimelly Louise de Resenes Marcon3  

 

INTRODUÇÃO 

Como novo paradigma da relação entre o homem e o planeta, objetivando garantir Bem-

Estar e vida digna para a presente e as futuras gerações, a Sustentabilidade alcança diversos campos 

do conhecimento científico e ganha especial importância na ciência jurídica. Na sua tarefa de 

garantir segurança e previsibilidade nas relações humanas, induzindo condutas e políticas 

socialmente necessárias, o Direito não pode estar alheio à Sustentabilidade. Deve servir como fator 

de promoção da transformação social a que almeja a Sustentabilidade. 

Nesse contexto, com base nos conceitos de Princípio Jurídico extraídos das teorias de Ronald 

Dworkin, Robert Alexy, Manuel Atienza e Lênio Streck, o presente artigo busca analisar se, a partir 

deles, a Sustentabilidade pode ser considerada Princípio do Direito brasileiro, não como ideal a ser 

alcançado, mas como realidade que deve ser reconhecida. 

A pesquisa foi desenvolvida com a utilização do Método Indutivo, tanto na Fase de 

Investigação quanto no relato de seus resultados. Lançou-se mão das Técnicas do Referente, da 

Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica em conjunto com a Técnica do 

Fichamento4. 
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1. FALANDO DE PRINCÍPIOS 

A partir dos questionamentos ao paradigma científico do positivismo jurídico, em especial 

com as críticas dirigidas por Ronald Dworkin a H. L. A. Hart, os Princípios ganharam importância 

fundamental na teoria do Direito, pautando as propostas cunhadas de pós-positivistas. 

Dworkin define Princípios distinguindo-os das regras. Afirma que “as regras são aplicáveis à 

maneira do tudo-ou-nada”, ou seja, dados os fatos aos quais se refere, ou ela é válida e soluciona o 

problema, ou não é válida e não serve para nada, ao passo que os Princípios, diversamente, “mesmo 

aqueles que mais se assemelham a regras não apresentam consequências jurídicas que se seguem 

automaticamente quando as condições são dadas”5. O Princípio apenas fornece uma razão que 

conduz o argumento numa direção, porém não condiciona a decisão.  

Essa primeira distinção entre regras e Princípios induz outra, a de que os Princípios têm uma 

dimensão de peso ou importância que as regras não têm. “Se duas regras entram em conflito, uma 

delas não pode ser válida”6. 

Os Princípios são, portanto, “um padrão que deve ser observado, não porque vá promover 

ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 

exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade”7. 

Analisando todas as regras jurídicas e regras institucionais de determinado sistema jurídico, 

os Princípios desse sistema são os que melhor justificam esse conjunto de regras. “Um princípio é 

um princípio de Direito se figurar na mais bem fundada teoria do Direito que possa servir como uma 

justificação das regras explícitas, tanto substantivas como institucionais, da jurisdição em questão”8. 

Para Robert Alexy, um dos principais expoentes das chamadas Teorias Argumentativas, tanto 

as regras quanto os Princípios são normas, ambos dizem o que deve ser e podem ser formulados 

por meio de expressões valorativas do dever, da permissão e da proibição. Conforme positiva esse 

autor, “Princípios são, tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que 

de espécie muito diferente”9. 

Alexy define os Princípios como mandamentos de otimização: 

                                                        
5 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 40. 

6 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 43. 

7 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 36. 

8 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 105. 

9 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 87. 
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[…] são normas que ordenam que algo seja realizado em máxima medida relativamente às 

possibilidades reais e jurídicas. Isso significa que elas podem ser realizadas em diversos graus e que a 

medida exigida de sua realização depende não somente das possibilidades reais, mas também das 

possibilidades jurídicas. As possibilidades jurídicas da realização de um princípio são determinadas não 

só por regras, como também, essencialmente, por princípios opostos. Isso implica que os princípios 

sejam suscetíveis e carentes de ponderação. A ponderação é a forma característica da aplicação dos 

princípios.10 

A diferença entre regras e Princípios fica mais clara quando se analisa o problema dos 

conflitos entre umas e outros. Um conflito entre regras somente é solucionado se, com relação a 

uma delas, for inserida uma exceção ou for declarada inválida. Já quando dois Princípios colidem, 

um deles deverá ceder, não significando que deverá ser declarado inválido, tampouco que será 

necessário inserir uma exceção. “Na verdade, o que acontece é que um dos princípios tem 

precedência em face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a questão da 

precedência pode ser resolvida de forma oposta”11. 

Princípios e regras são, em última análise, razões: 

[...]. Princípios são sempre razões prima facie e regras são, se não houver o estabelecimento de alguma 

exceção, razões definitivas. [...]. Eles podem ser considerados como razões para ações ou razões para 

normas; enquanto razões para normas, podem eles ser razões para normas universais (gerais-

abstratas) e/ou para normas individuais (juízos concretos de dever-ser). O entendimento de que 

normas são razões para razões é defendido por Raz. Aqui, ao contrário, regras e princípios devem ser 

considerados como razões para normas.12 (itálico no original) 

Para o autor em comento, os Princípios estabelecem uma vinculação necessária entre o 

Direito e a moral. 

Para a Teoria da Argumentação Jurídica de Manuel Atienza, os Princípios são argumentos, 

independentemente das nuances de sua conceituação. Como tais, são utilizados no processo de 

justificação de determinada decisão, em geral dos chamados casos difíceis, e podem/devem ser 

avaliados como qualquer outra espécie de argumento. 

Os Princípios, assim como as regras, são classificados por Atienza como “normas 

reguladoras”, que funcionam na argumentação como razões operativas. A distinção entre regras e 

Princípios é assim explicada pelo autor: 

                                                        
10 ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2009. p. 85. 

11 ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. p. 93. 

12 ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. p. 107. 
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[…]. Las normas regulativas tienen la forma: «si se dan las condiciones de aplicación X, entonces Z debe 

(puede, tiene, prohibido) realizar la acción Y (o alcanzar el estado de cosas E)». A su vez, pueden 

subdistinguirse en reglas y principios, y unas y otros pueden ser de acción o de fin. Todas las normas 

regulativas funcionan en la argumentación como razones operativas, pero con distinta fuerza: las 

reglas son razones perentorias (aunque en algún caso, como se verá, pueden ser derrotadas); y los 

principios, razones no perentorias; además, las reglas son, básicamente, razones formales o 

autoritativas; mientras que los principios son, esencialmente, razones dependientes del contenido, 

razones sustantivas que, a su vez, pueden ser e corrección (los principios en sentido estricto) o de fin 

(las directrices).13 

As razões operativas são as motivadoras da ação, têm uma direção de ajuste do-mundo-à-

linguagem.14 

É possível afirmar, portanto, que para a Teoria da Argumentação Jurídica os Princípios são 

razões de justificação das decisões, argumentos que podem ser utilizados para resgatar o mundo 

prático nos textos legais. Como tais, podem ser avaliados por critérios mais ou menos objetivos e 

qualificados como bons ou maus argumentos. 

Lênio Streck15 estabelece a vinculação dos Princípios não com valores, mas com o mundo 

real, o mundo prático: 

[…] é equívoco pensar que os princípios constitucionais representam a positivação dos valores. O 

Direito é um sistema formado por regras (preceitos) e princípios. Ambos são normas. A diferença entre 

a regra e o princípio é que este está contido naquela, atravessando-a, resgatando o mundo prático. 

Na medida em que o mundo prático não pode ser dito no todo – porque sempre sobra algo – o 

princípio traz à tona o sentido que resulta desse ponto de encontro entre texto e realidade, em que um 

não subsiste sem o outro […]. (em itálico no original) 

Os Princípios jurídicos não são mandados de justificação da discricionariedade, para serem 

criados e invocados em qualquer situação para justificar qualquer decisão. Pelo contrário. Extraídos 

das regras e coexistindo com elas, servem justamente para limitar a discricionariedade do 

intérprete, unindo os textos jurídicos aos fatos. 

 Demonstrando preocupação com essa concepção equivocada dos Princípios jurídicos, 

Streck16 leciona: 

Um dos chavões com que a discussão vem sendo posta é que, no novo constitucionalismo, ocorreu a 

“positivação dos valores”. Esse “anúncio” facilita a “criação” (sic), em um segundo momento, de todo 

                                                        
13 ATIENZA, Manuel. Curso de argumentación jurídica. Edição digital. Madrid: Editora Trotta, 2013. p. 281. 

14 ATIENZA, Manuel. Curso de argumentación jurídica. p. 279. 

15 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 10. ed. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 2011. p. 145. 

16 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. p. 147. 
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tipo de “princípio” (sic), como se o paradigma do Estado Democrático de Direito fosse a “pedra filosofal 

da legitimidade principiológica”, da qual pudessem ser retirados tantos princípios quantos necessários 

para solver os casos difíceis ou “corrigir” (sic) as incertezas da linguagem. (em itálico no original) 

Essa profusão de Princípios subverte o seu conceito. Deixam de ser extraídos do 

ordenamento jurídico como limites à atuação do juiz, ligando o texto legal aos fatos, para se 

tornarem salvo-condutos à discricionariedade judicial. A respeito, Streck observa que “Na verdade, 

no modo como são apresentados – pelo menos em sua expressiva maioria – tais standards são 

originários de construções nitidamente pragmatistas, mas, que, em um segundo momento, 

adquirem foros de universalização”17. 

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

A preservação das condições necessárias a uma vida digna para as presentes e futuras 

gerações é preocupação patente, que tem estimulado estudos nas mais diversas áreas do 

conhecimento, inclusive e em especial na ciência jurídica. 

A definição de Sustentabilidade é bastante complexa. Trata-se de uma visão holística da 

relação entre o homem e o mundo, impulsionando uma mudança de mentalidade e ação visando à 

preservação da vida humana equilibrada, em condições de igualdade e dignidade para o presente e 

o futuro, extinguindo ou diminuindo riscos ambientais e mazelas sociais e econômicas contrárias à 

garantia do Bem-Estar. 

Paulo Márcio Cruz e Gabriel Real Ferrer18 observam que “Sustentabilidade não é nada mais 

do que um processo mediante o qual se tenta construir uma sociedade global capaz de se perpetuar 

indefinidamente no tempo em condições que garantam a dignidade humana”. 

A Sustentabilidade rechaça o imediatismo e inaugura um novo paradigma, de uma 

racionalidade dialógica, antecipatória, medidora de consequências, desvinculada do simples 

crescimento econômico. 

 

                                                        
17 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. p. 149. 

18  CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos. Revista Sequência (UFSC), Florianópolis, v. 36, n. 71, dez. 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5007/2177-
7055.2015v36n71p239. Acesso em 23 de abril de 2016. p. 240. 
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No dizer de Juarez Freitas19: 

[...] o princípio do desenvolvimento sustentável (ou da sustentabilidade, como se prefere), levado a 

bom termo, introduz gradativa e plasticamente, na sociedade e na cultura, um novo paradigma, que 

precisa reunir os seguintes aspectos nucleares: 

a) é determinação ética e jurídico-institucional (oriunda, no contexto brasileiro, diretamente da 

Constituição, especialmente dos artigos 3º, 170, IV, e 225) de assegurar, às gerações presentes e 

futuras, o ambiente favorável ao bem-estar, monitorado por indicadores qualitativos, com a menor 

subjetividade possível; 

b) é determinação ética e jurídico-institucional de responsabilização objetiva do Estado pela 

prevenção e pela precaução, de maneira que se chegue antes dos eventos danosos, à semelhança do 

que sucede nos dispositivos antecipatórios biológicos; 

c) é determinação ética e jurídico-institucional de sindicabilidade ampliada das escolhas públicas e 

privadas de sorte a afastar cautelarmente vieses e mitos comuns, armadilhas falaciosas e o 

desalinhamento corriqueiro das políticas públicas, com vistas à promoção do desenvolvimento 

material e imaterial; 

d) é determinação ética e jurídico-institucional de responsabilidade pelo desenvolvimento de baixo 

carbono, compatível com os valores do preâmbulo da Carta, os quais não se coadunam com a ânsia 

mórbida do crescimento econômico, considerado um fim em si. O que importa é a sustentabilidade 

nortear o desenvolvimento e não o contrário. Ou seja, uma releitura valorativa “esverdeada” e de 

cores limpas de todo o ordenamento jurídico, não apenas do Direito Ambiental, é chave em qualquer 

programa consequente de aplicação constitucional. De fato, se é certo que a nossa Carta está em 

consonância com os princípios da Carta das Nações Unidas, cumpre, na vida real, exigir, por exemplo, 

que os gastos públicos passem a respeitar a eficácia direta do desenvolvimento durável, de modo a 

serem efetivamente sopesados os custos e benefícios, diretos e indiretos (externalidade), sociais, 

econômicos e ambientais. Não por mera coincidência, no rol das diretrizes da Lei nº 12.593, de 2012, 

que instituiu o Plano Plurianual da União, figura a promoção da sustentabilidade. Urge, porém, cobrar 

a sua cabal observância, por meio dos controles disponíveis (interno, externo, social e judicial). 

Em resumo, a Sustentabilidade é dever ético, político e jurídico, do Poder Público e da 

Sociedade Civil, com a manutenção da vida com dignidade e Bem-Estar, no presente e no futuro, 

usando racionalmente os recursos naturais, adotando um modo de vida menos agressivo ao meio 

ambiente, promovendo justiça social por meio da efetivação do mínimo existencial consistente no 

chamado núcleo duro dos direitos fundamentais. Não se trata de simples preservação da natureza, 

mas, como dito, da existência humana em todas as suas dimensões. 

É o que se extrai do conceito de Sustentabilidade proposto por Juarez Freitas20: 

[...]. trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material 

                                                        
19 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 31-33. 

20 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 41. 
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e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e 

eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e 

no futuro, o direito ao bem-estar. (itálico no original) 

Paulo Cruz e Gabriel Ferrer21 enfatizam que não se pode confundir Sustentabilidade com 

desenvolvimento sustentável: 

O desenvolvimento (que, lembrando, normalmente implica, por si só, em crescimento) mesmo sendo 

muito “sustentável”, não é, pois, o único caminho, mas uma opção a mais contribuindo com o objetivo 

da Sustentabilidade. É o mais desejável, sem dúvida, sempre que for possível e consequente, mas 

nunca inexorável. Em última análise, a Sustentabilidade deve ser entendida como a meta global a ser 

atingida e o desenvolvimento sustentável como um dos instrumentos que devem permitir sua 

consecução. 

O ideal do crescimento pelo crescimento, desenvolvimento a qualquer custo, típico do modo 

de produção capitalista, não pode ser vinculado à ideia de Sustentabilidade. A garantia do Bem-

Estar da presente e das futuras gerações, o agir sustentável, pode marchar na contramão do 

crescimento, exigindo um “decrescimento sereno”22. 

Como enfatiza Juarez Freitas, a Sustentabilidade é multidimensional. Para sua compreensão, 

é essencial perceber esse aspecto, afastando a visão compartimentada, unidimensional, 

fragmentada, que limita e enfraqueça a Sustentabilidade, que é estrutural, paradigmática. A 

Sustentabilidade é multidimensional porque assim o é o Bem-Estar. Na lição de Juarez Freitas, para 

consolidar a Sustentabilidade é indispensável tutelar o ambiental sem descuidar do social, do 

econômico, do ético, do tecnológico e do jurídico-político, haja vista o fenômeno da interconexão. 

“Por isso, uma dimensão carece logicamente do reforço das demais. Todas as dimensões 

entrelaçadas compõem o quadro de cores limpas da sustentabilidade como princípio constitucional 

e como valor”23 (itálico no original). 

Não existe consenso entre os autores e estudiosos da Sustentabilidade sobre quantas e quais 

são as dimensões que comporta. Três delas, porém, são majoritariamente aceitas: as dimensões 

ambiental, econômica e social. 

A dimensão ambiental da Sustentabilidade é a mais conhecida e aceita. É comum, aliás, 

limitar a Sustentabilidade a sua dimensão ambiental. Ela está relacionada à importância da proteção 

                                                        
21  CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 

Fundamentos. Revista Sequência (UFSC). p. 243. 

22 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2009. 

23 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 57. 
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do meio ambiente em todos os seus aspectos, com o objetivo de garantir a sobrevivência do planeta 

e da vida mediante a preservação e melhora dos elementos físicos e químicos que a fazem possível. 

Sobre a dimensão ambiental ou ecológica da Sustentabilidade, pontifica Édis Milaré24: 

Do ponto de vista ecológico, sustentabilidade refere-se aos recursos naturais existentes numa 

sociedade que, segundo Neira Alva, representam ‘a capacidade natural de suporte’ às ações 

empreendedoras locais. A sustentabilidade inerente aos próprios recursos da natureza prende-se às 

cadeias ecossistêmicas, nas quais a existência e perpetuação de alguns desses recursos dependem 

naturalmente de outros recursos. Sem essa sustentabilidade haveria o comprometimento da própria 

biodiversidade, com a aceleração da sua perda, culminando em riscos ao ecossistema planetário. 

Como se pode ver, a sustentabilidade vai mais além dos destinos da espécie humana: ela alcança a 

perpetuação da vida e o valor intrínseco da criação ou do mundo natural. 

Não pode haver qualidade de vida, dignidade, em ambiente degradado, poluído. Em última 

análise, não pode haver nem mesmo vida humana sem o resguardo da Sustentabilidade 

ambiental.25 

A dimensão econômica da Sustentabilidade indica um novo caminho para a sociedade de 

consumo, para a avaliação de custos e benefícios da atividade econômica com vistas à preservação 

dos recursos naturais e, por consequência, da vida humana. 

Para Cristiane Derani 26 , a Sustentabilidade exige novas perspectivas para as políticas 

econômicas, principalmente no relacionamento com o meio ambiente: 

Assim, políticas que reencontrem uma compatibilização da atividade econômica com o aumento das 

potencialidades do homem e do meio natural, sem exauri-las; apoiadas por normas de incentivo à 

pesquisa científica de proteção dos recursos naturais e de garantia de uma qualidade ambiental, são 

expressões do direito do desenvolvimento sustentável – uma outra forma de ver e compreender o 

direito ambiental. 

A dimensão social parte da compreensão de que não se admite um modelo de proteção 

econômica e ambiental que seja excludente e iníquo. A garantia do Bem-Estar, da vida digna, exige 

a efetivação dos direitos sociais e individuais fundamentais, do mínimo existencial, com a superação 

das desigualdades sociais, da miséria e da fome, como condição para preservar o ecossistema. 

Sobre a dimensão social da Sustentabilidade, dissertam Denise Schmitt Siqueira Garcia e 

Heloise Siqueira Garcia27: 

                                                        
24 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 59. 

25 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 65. 

26 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 156. 

27 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social do Princípio da Sustentabilidade: uma análise do 
mínimo existencial ecológico. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; GARCIA, Heloise Siqueira (Org.). Lineamentos sobre 
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Percebe-se que o enfrentamento dos problemas ambientais e a opção por um desenvolvimento 

sustentável passa necessariamente pela correção do quadro alarmante de desigualdade social e da 

falta de acesso, por parte expressiva da população brasileira e mundial, aos seus direitos sociais 

básicos, o que, é importante destacar, também é causa de aumento – em determinado sentido – da 

degradação ambiental. 

Há que se considerar, portanto, que o mínimo existencial corresponde ao “núcleo duro” dos Direitos 

Fundamentais, não podendo esses direitos serem alterados/retirados, pois haveria uma violação do 

Princípio da Dignidade Humana. 

[...] 

Verifica-se aqui a necessidade de manutenção de direitos fundamentais mínimos para que exista um 

desenvolvimento sustentável. Justificando-se, portanto, a existência da dimensão social do Princípio 

da Sustentabilidade. 

Não há como falar em proteção ambiental, em desenvolvimento sustentável, em 

enfrentamento à sociedade de consumo, sem que estejam garantidos os direitos sociais básicos de 

grande parcela da população. 

A par das três dimensões clássicas da Sustentabilidade, sob as quais praticamente não existe 

dissenso, autores têm sustentado, agora não de forma unânime, outras e novas perspectivas sobre 

a Sustentabilidade. É assim, por exemplo, que Paulo Cruz e Gabriel Real Ferrer lançam as bases para 

compreender uma dimensão tecnológica da Sustentabilidade, ao constatar que “se a 

Sustentabilidade pretende a construção de um modelo social viável, já foi visto que, sem atender 

ao fator tecnológico, não se pode sequer imaginar como será essa sociedade”28. A tecnologia deve 

alinhar-se ao projeto da Sustentabilidade, tanto para contribuir com o progresso das outras 

dimensões da Sustentabilidade quanto para que não contribua com o colapso para o qual caminha 

a sociedade de consumo. 

Juarez Freitas, por sua vez, sustenta o reconhecimento das dimensões ética e jurídico-política 

da Sustentabilidade, de certo modo também transversais às demais dimensões. Afirma o 

doutrinador que “a sustentabilidade tem de ser assimilada também na sua dimensão político-

jurídica – por se tratar de princípio constitucional gerador de novas obrigações, assim como na sua 

dimensão ética”29. 

No âmbito da teoria do Direito, permeando todas as dimensões reconhecidas e propostas da 

                                                        

sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. Itajaí: UNIVALI, 2014. p. 46-47. 

28  CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos. Revista Sequência (UFSC). p. 259. 

29 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 24. 
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Sustentabilidade, é preciso reconhecê-la como Princípio informador do sistema jurídico, a fim de 

que o Direito sirva como fator de promoção da transformação social a que almeja a 

Sustentabilidade. 

Não resta dúvida de que a Sustentabilidade é tema de relevância atual em todo o mundo, 

preocupação que deve estar na agenda dos Estados e da Sociedade Civil. Resta analisar, porém, se 

já pode ser considerada Princípio jurídico do Direito brasileiro. 

 

3. SUSTENTABILIDADE COMO PRINCÍPIO DO DIREITO BRASILEIRO 

O objetivo do presente tópico é analisar a Sustentabilidade como Princípio do Direito 

brasileiro, não na perspectiva de um ideal a ser alcançado, mas de uma realidade a ser reconhecida. 

Ou seja, analisar se o Princípio da Sustentabilidade está presente no Direito brasileiro como 

realidade ou se sua positivação é, ainda, um objetivo a ser alcançado por quem milita para garantir 

a dignidade e o Bem-Estar da presente e das futuras gerações. 

A ideia de Sustentabilidade, como conceituada no item anterior, pode ser inferida, implícita 

e explicitamente, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e de diversos diplomas 

infraconstitucionais.  

Considerando que a Sustentabilidade consiste na garantia do Bem-Estar e da dignidade 

humana, no presente e no futuro, o art. 3º da CRFB, ao tratar dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (CRFB)30, prevê: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Sustentabilidade nada mais é do que a garantia do desenvolvimento nacional, construindo 

uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando a pobreza e a marginalização, reduzindo 

desigualdades sociais e regionais e promovendo o bem de todos.  

                                                        
30  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 23.4.2016. 
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O art. 170 da CRFB, ao tratar da ordem econômica, além de prever como sua finalidade 

“assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, positiva como um de 

seus Princípios, no inciso VI, a “defesa do meio ambiente” e no inciso VII a “redução das 

desigualdades regionais e sociais”. 

Quando trata do Meio Ambiente, em seu art. 225, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 traz expressas as três dimensões da Sustentabilidade analisadas no tópico anterior: 

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. 

Ao longo de todos os incisos que seguem, são explicitadas políticas impostas ao Poder Público 

e à Sociedade Civil para garantir a qualidade de vida presente e futura, planejamento com 

prevenção e precaução para preservar o Bem-Estar. 

Da legislação infraconstitucional também são extraídas diversas referências, inclusive 

expressas, à Sustentabilidade. 

Estabelecida pela Lei n. 6.938/198131, a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 2ª, 

prevê como seu objetivo: 

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: 

A Sustentabilidade permeia toda a Lei n. 12.651/201232, Código Florestal Brasileiro, estando 

presente de modo especial no art. 1º, que estabelece como seu objetivo “o desenvolvimento 

sustentável”, além de definir como seus Princípios: 

Art. 1o-A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 

Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 

florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios 

florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

Parágrafo único.  Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos 

seguintes princípios:  

                                                        
31  BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Código de Processo Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm. Acesso em: 23.4.2016. 

32  BRASIL. Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012. Código de Processo Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 23.4.2016. 
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I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais 

formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da 

integridade do sistema climático, para o bem-estar das gerações presentes e futuras;  

II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das 

florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na 

melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do País nos mercados nacional 

e internacional de alimentos e bioenergia;  

[...] 

V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e 

da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa;  

VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da 

vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. (sem 

negrito no original) 

O reconhecimento da Sustentabilidade na legislação infraconstitucional não está limitado a 

diplomas legais que tratam da proteção do meio ambiente. Como exemplo, é possível citar o art. 3º 

da Lei de Licitações, Lei n. 8.666/199333, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 12.349/2010, 

o qual prevê que “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável” (sem negrito no original). 

Muitos outros dispositivos legais poderiam ser mencionados para exemplificar o modo como 

a Sustentabilidade tem permeado o ordenamento jurídico brasileiro, a partir de sua previsão 

constitucional, o que, porém, foge aos limites do presente trabalho. 

De todo modo, com base na análise conjugada dos art. 3º, 170, caput e inc. VI, e 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, bem como das citadas Leis ns. 6.938/1981, 

12.651/2012 e 8.666/1993, é possível afirmar que a Sustentabilidade dá suporte às previsões legais, 

servindo como verdadeiro Princípio informador do Direito brasileiro. 

O mérito de identificar o Princípio da Sustentabilidade como integrante do Direito brasileiro, 

compondo a dimensão que chama de político-jurídica da Sustentabilidade, é do professor Juarez 

Freitas, que pontifica:  

Dimensão jurídico-política ecoa o sentido de que a sustentabilidade determina, com eficácia direta e 

imediata, independentemente de regulamentação, a tutela jurídica do direito ao futuro e, assim, 

apresenta-se como dever constitucional de proteger a liberdade de cada cidadão (titular de cidadania 

                                                        
33  BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Código de Processo Civil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm. Acesso em: 23.4.2016. 
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ambiental ou ecológica), nesse status, no processo de estipulação intersubjetiva do conteúdo 

intertemporal dos direitos e deveres fundamentais das gerações presentes e futuras, sempre que viável 

diretamente.34 

[...] 

Dito de outra maneira, do entrelaçamento tópico-sistemático de dispositivos constitucionais, 

notadamente dos arts. 3º, 170, VI, e 225, avulta o critério da sustentabilidade (valor desdobrado em 

princípio), que intenta o desenvolvimento continuado e durável, socialmente redutor de iniquidades, 

voltado para presentes e futuras gerações, sem endossar o crescimento econômico irracional, aético, 

cruel e mefistofélico.35 (itálico no original) 

A mútua conexão e influência entre a preservação ambiental, como condição de 

sobrevivência e Bem-Estar das presentes e futuras gerações, com a garantia de direitos sociais e 

individuais fundamentais, como vida, integridade física, saúde, moradia, educação, alimentação, 

água potável, saneamento básico, etc., faz da Sustentabilidade Princípio de grande relevância do 

Direito brasileiro. 

A respeito do reflexo da sustentabilidade no constitucionalismo, em especial considerando 

sua tripla dimensão – ambiental, econômica e social – escrevem Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 

Fensterseifer36: 

Em vista de tais reflexões, é possível destacar o surgimento de um constitucionalismo socioambiental 

(ou ecológico, como preferem alguns) – ou, pelo menos, da necessidade de se construir tal noção –, 

avançando em relação ao modelo do constitucionalismo social, designadamente para corrigir o quadro 

de desigualdade e degradação humana em termos de acesso às condições mínimas de bem-estar. Em 

face de tal cenário, não é possível tolerar extremismos (fundamentalismos) ecológicos ou mesmo 

compreensões “autistas” e maniqueístas do fenômeno ambiental, de modo a não se admitir uma 

tutela ecológica que desconsidere as mazelas sociais que estão, conforme já se assinalou 

anteriormente, na base de qualquer projeto político-econômico-jurídico que mereça a qualificação de 

sustentável. Não sem razão, adota-se aqui a formulação de Winter e o reconhecimento dos três pilares 

centrais que integram e dão suporte à noção de desenvolvimento sustentável, quais sejam, o 

econômico, o social e o ambiental, o que, diga-se de passagem, encontra perfeita sintonia com o 

projeto normativo da nossa Lei Fundamental de 1988, facilmente apreensível do somatório entre o 

objetivo constitucional de erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais (art. 3.º, I e III), o 

estabelecimento de uma ordem econômica sustentável (art. 170, VI) e o dever de tutela ecológica 

atribuído ao Estado e à sociedade (art. 225). 

Ainda que não se veja na Sustentabilidade a pedra angular da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e do Direito brasileiro, o que não é defendido no presente trabalho, é 

                                                        
34 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 67. 

35 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 112. 

36 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção 
do ambiente. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 54. 
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inegável a sua importância como Princípio jurídico a guiar a atividade de interpretação/aplicação do 

Direito, resgatando o mundo prático nos textos legais. 

 A respeito da presença da Sustentabilidade no sistema jurídico brasileiro, Édis Milaré 

observa: 

Por ora, não figura, no Direito do Ambiente, a consagração do “desenvolvimento sustentável” nem da 

“sustentabilidade” como normas explícitas e bem definidas de conduta da sociedade ou do Poder 

Público, uma vez que nenhum instrumento legal propôs-se a defini-los e estabelecer forma e 

requisitos para sua aplicação. A nosso ver, é uma simples questão de hermenêutica: embora esta 

nomenclatura não conste nos parâmetros e disposições legais, os objetivos da sustentabilidade 

constam, sim, do Direito enquanto ciência e como prática, cabendo aos interessados saber ler e 

interpretar os textos da legislação.37 

Relembrando afirmação do primeiro tópico, Ronald Dworkin 38  sustenta que, analisando 

todas as regras jurídicas e regras institucionais de determinado sistema jurídico, os Princípios desse 

sistema são os que melhor justificam esse conjunto de regras: “Um princípio é um princípio de 

direito se figurar na mais bem fundada teoria do direito que possa servir como uma justificação das 

regras explícitas, tanto substantivas como institucionais, da jurisdição em questão.” 

E, diante do exposto, não resta dúvida de que o Princípio da Sustentabilidade é justificativa 

das regras constitucionais e infraconstitucionais do Direito Brasileiro que impõe um agir racional em 

relação ao uso de recursos naturais, ao desenvolvimento econômico, sempre com vistas a garantir 

o Bem-Estar e uma vida digna no presente e no futuro. 

Considerando a definição de Princípio da Teoria da Argumentação, em especial Robert Alexy, 

como razão para juízos concretos de dever-ser, que ordenam que algo seja realizado em máxima 

medida relativamente às possibilidades reais e jurídicas, ou como, para Manuel Atienza, argumento 

utilizado no processo de justificação de determinada decisão, também é evidente que a 

Sustentabilidade é Princípio do Direito brasileiro. 

Por fim, concebendo Princípio como servindo ao resgate do mundo prático, trazendo à tona 

o sentido que resulta do ponto de encontro entre texto e realidade, em que um não subsiste sem o 

outro, conforme concebe Lênio Streck, a Sustentabilidade encontra pleno repouso. É justamente o 

resgate da realidade, da finitude da vida humana, da necessidade de frear a escalada de 

desenvolvimento predatório, que procura promover a Sustentabilidade, servindo, nesse sentido, 

                                                        
37 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 70-71. 

38 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. p. 105. 
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como importante Princípio jurídico a racionalizar a interpretação/aplicação das regras positivadas. 

O que se pretende demonstrar é que, independentemente da teoria do direito que se adote, 

positivista ou qualquer dos modelos pós-positivistas estudados, a Sustentabilidade atende os 

critérios teóricos para que seja considerada Princípio do Direito Brasileiro. 

Como Princípio do Direito brasileiro, a Sustentabilidade deve servir de fundamento, suporte 

argumentativo na atividade de interpretação/aplicação do Direito, e não apenas ambiental, mas 

toda e qualquer norma jurídica, sempre com vistas a adequar a solução do caso concreto à exigência 

de garantia do Bem-Estar da presente e das futuras gerações. 

Em especial o Princípio da Sustentabilidade serve de norte à administração pública em geral, 

notadamente para definir e efetivar políticas públicas, que devem ser sustentáveis. 

Sobre a importância do Princípio da Sustentabilidade na prática jurídica brasileira, pontifica 

Juarez Freitas: 

De sorte que, com distintas cargas semânticas, a sustentabilidade (a) é princípio ético-jurídico, direta 

e imediatamente vinculante (do qual são inferíveis regras), que determina o oferecimento de 

condições suficientes para o bem-estar das atuais e futuras gerações, (b) é valor constitucional 

supremo (critério axiológico de avaliação de políticas e práticas) e (c) é objetivo fundamental da 

República (norte integrativo de toda interpretação e aplicação do Direito).39 

Enquanto Princípio jurídico, na sua relação com a Ciência do Direito, conforme lecionam 

Paulo Cruz e Gabriel Ferrer, a Sustentabilidade tem identificação com os valores fundamentais, “aí 

incluídos o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos prestacionais sociais, dentre 

outros, cada qual com as suas peculiaridades e riscos”40. 

Mais do que reconhecer no ordenamento jurídico brasileiro o Princípio da Sustentabilidade, 

é preciso que seja levado a sério, que reflita na prática interpretativa da comunidade jurídica, não 

caindo no niilismo denunciado por Robert Alexy41: 

[…]. Em uma constituição como a brasileira, que conhece direitos fundamentais numerosos, sociais 

generosamente formulados, nasce sobre esse fundamento uma forte pressão de declarar todas as 

normas não plenamente cumpríveis, simplesmente, como não-vinculativas, portanto, como meras 

proposições programáticas. A teoria dos princípios pode, pelo contrário, levar a sério a constituição 

sem exigir o impossível. Ela declara as normas não plenamente cumpríveis como princípios que, contra 

                                                        
39 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 113. 

40  CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos. Revista Sequência (UFSC). p. 253. 

41 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 69. 
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outros princípios, devem ser ponderados e, assim, estão sob uma “reserva do possível no sentido 

daquilo que o indivíduo pode requerer de modo razoável da sociedade”. Com isso, a teoria dos 

princípios oferece não só uma solução do problema da colisão, mas também uma do problema da 

vinculação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na primeira parte do presente trabalho foram abordadas as concepções de Princípios com 

base nas construções teóricas de Ronald Dworkin – estabelecem um padrão que deve ser observado 

por ser uma exigência de justiça ou equidade; Robert Alexy – tipo de norma jurídica, razão para 

juízos concretos de dever-ser; Manuel Atienza – razões de justificação das decisões; e Lênio Streck 

– extraídos das regras, servem de resgate do mundo prático nos textos legais, limitando a 

discricionariedade do intérprete. 

No segundo tópico, analisado o conceito de Sustentabilidade, sua amplitude e a importância 

do tema na atual fase da humanidade, foi enfatizado  que a Sustentabilidade tem em seu cerne a 

garantia de uma existência digna e com Bem-Estar no presente e no futuro. Foram delineadas as 

dimensões da Sustentabilidade, as três majoritariamente aceitas: ambiental, econômica e social; e 

inovações acrescidas por alguns autores, como a tecnológica, a ética e a jurídico-política. 

Por fim, no terceiro item, foram identificados dispositivos Constitucionais e 

infraconstitucionais que trazem como razão implícita ou explícita de justificação a Sustentabilidade, 

o que permitiu concluir, com base nos conceitos de Princípio extraídos das propostas teóricas 

expostas no primeiro tópico e da ideia de Sustentabilidade desenvolvida no segundo tópico, que o 

Princípio da Sustentabilidade é importante Princípio do Direito Brasileiro. 

Como observam Paulo Cruz e Gabriel Ferrer, a Sustentabilidade “emerge, naturalmente, 

como grande potencial axiológico para ser aplicada e reconhecida na centralidade desta nova ordem 

jurídica altamente complexa, plural e transnacional”.42 

A Sustentabilidade, portanto, pelo exposto, há de ser considerada como importante Princípio 

do Direito brasileiro, extraído como justificador das regras jurídicas, onde figura expressa e 

implicitamente, resgatando o mundo prático na interpretação dos textos de lei e limitando a 

discricionariedade do intérprete. Mais do que ser reconhecido, o Princípio da Sustentabilidade 

                                                        
42  CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 

Fundamentos. Revista Sequência (UFSC). p. 251. 
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precisa ser efetivado, aplicado, vivido. 
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INTRODUÇÃO 

O artigo tem como tema principal a busca de uma análise da Avaliação Ambiental Estratégica, 

no contexto de instrumento do Direito Ambiental, na Espanha, a partir de uma análise das 

concepções doutrinárias e destaques das legislações Europeia e Espanhola pertinentes. 

A escolha do tema se deu a partir das discussões fomentadas nas disciplinas cursadas no 

Curso de Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad da Universidad de Alicante – Espanha 

tendo em vista convênio de dupla titulação entre esta Universidade e o Curso de Mestrado em 

Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, disciplinas cursadas no período de maio 

e junho de 2014. 

Por tudo isto, este artigo terá como objetivo geral analisar os principais aspectos da Avaliação 

Ambiental Estratégica na Espanha. Os objetivos específicos são verificar as características principais 

da Diretiva 2001/42/CE da União Europeia; e elencar os principais pontos da Lei espanhola 21/2013, 

de 9 de dezembro. 

Portanto, como problemas centrais serão enfocados os seguintes questionamentos: Qual a 

diretiva europeia que trata o tema Avaliação Ambiental Estratégica e quais suas principais 

                                                        
1 Doutoranda do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Pesquisadora dos Grupos de 

pesquisa vinculados ao CNPq “Direito Prospectivo e Sustentabilidade” e “Direito Ambiental, Transnacionalidade e 
Sustentabilidade”. Mestre em Ciência Jurídica pelo PPCJ – UNIVALI. Mestre em Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad pela 
Universidad de Alicante – Espanha. Pós graduanda em Direito Previdenciário e do Trabalho pela UNIVALI. Graduada em Direito 
pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Advogada. Email: heloisegarcia@univali.br 

2 Doutora em Derecho Ambiental y sostenibilid  pela Universidade de Alicante na Espanha. Professora do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI – PPCJ. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre 
em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Especialista em Direito Processual Civil. Membro do grupo de pesquisa “Estado, Direito 
Ambiental, Transnacionalidade”. Pesquisadora do projeto de pesquisa aprovado no CNPq intitulado: “Análise comparada dos 
limites e das possibilidade da Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão 
ambiental da atividade portuária no Brasil e na Espanha” e do projeto de pesquisa aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça 
intitulado: “Juizados Especiais, Turmas Recursais e Turmas de Uniformização da Justiça Federal: Os 10 anos dos Juizados Especiais 
Federais e os principais problemas no processo de revisão das decisões judiciais”. Advogada. denisegarcia@univali.br 
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características? Qual a lei espanhola que trata sobre o tema Avaliação Ambiental Estratégica e quais 

suas principais características? De modo geral, quais os principais destaques a se fazer sobre o tema 

na Espanha? 

Para tanto o artigo foi dividido em duas partes: na primeira denominada “A Diretiva 

2001/42/CE da União Europeia”, buscou-se destacar as principais características da referida 

Diretiva, elencando-se suas principais contribuições segundo o pensamento da autora; e na 

segunda, denominada “A Lei Espanhola 21/2013, de 9 de dezembro” buscou-se da mesma forma 

analisar as principais características da referida Lei, elencando-se suas principais contribuições 

segundo o pensamento da autora. 

Ao final, nas considerações finais buscou-se traçar um paralelo entre as devidas legislações 

e destacar, em conclusão, quais os principais pontos relacionados à Avaliação Ambiental Estratégica 

na Espanha. 

Na metodologia foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de 

tratamento de dados o método cartesiano e no relatório da pesquisa foi empregada a base indutiva. 

Foram ainda acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da 

pesquisa bibliográfica e do fichamento. 

 

1. A DIRETIVA 2001/42/CE DA UNIÃO EUROPEIA 

Atualmente no ordenamento jurídico europeu tem-se, quanto à regulamentação da AAE, a 

Diretiva 2001/42/CE, de 27 de junho de 20013, elaborada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. 

Tal Diretiva4  vincula-se à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 

                                                        
3 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de junho de 2001 relativa à avaliação dos 

efeitos de determinados planos e programas no ambiente. Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 21 de julho de 2001. L. 
197/30 – 197/37. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:PT:PDF>. 
Acesso em: 24 de outubro de 2016. 

4 Para melhor compreensão do estudo, destaca-se a título de aprimoramento de conhecimento a conceituação de Diretiva: “O TFUE 
define, no artigo 288.º, os atos jurídicos que as instituições da UE adotam para exercer as suas competências e atribuições: 
regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres.  

A diretiva é um ato obrigatório de âmbito geral e integral, no sentido de que não pode ser aplicada de modo parcial ou incompleto 
e, tal como o regulamento e a decisão, é vinculativa para os Estados-Membros seus destinatários.  

A diretiva não é de aplicação direta. Ela vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resultado e objetivos a alcançar, deixando 
às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios a utilizar (medidas nacionais de execução).” In: UNIÃO 
EUROPEIA. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Manual de Boas Práticas para a Negociação, Transposição e Aplicação de 
Legislação da União Europeia. Conselho de Ministros, 31 de julho de 2014. p. 8. Disponível em: 
<https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000061001-000062000/000061756.pdf>. Acesso em: 24 de outubro de 2016. 
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ambiente e utiliza como base legal o artigo 1745  e 6º6  do Tratado que institui a Comunidade 

Europeia 7 , considerando que tais dispositivos legais determinam a necessidade das políticas 

ambientais basearem-se no princípio da precaução e na promoção do desenvolvimento sustentável. 

Considerando a lógica europeia de transposição das diretivas aos Estados-membros8, todos 

os Estados-membros deveriam implementar a respectiva diretiva até 21 de julho de 2004, conforme 

claramente estabelece o artigo 13 da referida Diretiva. O que na Espanha se deu de forma tardia, 

apenas no ano de 2006, com a Lei 9/2006, de 28 de abril, já revogada pela Lei atual, Lei 21/2013, de 

9 de dezembro, conforme o que será trabalhado no próximo item. 

Nesse sentido, a diretiva vem a estabelecer, em seus 15 artigos, critérios mínimos para serem 

adotados pelos Estados-membros no que tange às considerações de AAE, definindo os objetivos, 

algumas definições básicas e essenciais à compreensão, o âmbito de aplicação de uma AAE, as 

obrigações gerais, o procedimento básico e algumas outras considerações que foram julgadas 

importantes. 

Juan Ramón Fernández Torres9 destaca a importância e o propósito da referida Diretiva: 

Con el propósito de garantizar desde un principio la asunción en la toma de decisiones acerca de planes 

y programas de carácter público de las consecuencias previsibles sobre el medio ambiente de las 

actuaciones inversoras que se proyecten, superando así los problemas derivados de la defectuosa 

                                                        
5 Art. 174. 1. A política da Comunidade no domínio do ambiente contribuirá para a prossecução dos seguintes objectivos: 

— a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade do ambiente, 

— a protecção da saúde das pessoas, 

— a utilização prudente e racional dos recursos naturais, 

— a promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas regionais ou mundiais do ambiente. 

[...] In: UNIÃO EUROPEIA. Versão compilada do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias, 24 de dezembro de 2002. C. 325/33 – 325/184. Disponível em: 
<https://infoeuropa.eurocid.pt/files/web/documentos/ue/2002/2002_tratadoCE_compil.pdf>. Acesso em: 24 de outubro de 
2016. 

6 Art. 6º. As exigências em matéria de protecção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e acções 
da Comunidade previstas no artigo 3.o, em especial com o objectivo de promover um desenvolvimento sustentável. In: UNIÃO 
EUROPEIA. Versão compilada do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 24 de 
dezembro de 2002. C. 325/33 – 325/184. Disponível em: 
<https://infoeuropa.eurocid.pt/files/web/documentos/ue/2002/2002_tratadoCE_compil.pdf>. Acesso em: 24 de outubro de 
2016. 

7 UNIÃO EUROPEIA. Versão compilada do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 
24 de dezembro de 2002. C. 325/33 – 325/184. Disponível em: 
<https://infoeuropa.eurocid.pt/files/web/documentos/ue/2002/2002_tratadoCE_compil.pdf>. Acesso em: 24 de outubro de 
2016. 

8 Para entender um pouco mais sobre a lógica da transposição e aplicação da legislação na União Europeia recomenda-se a leitura 
de: UNIÃO EUROPEIA. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Manual de Boas Práticas para a Negociação, Transposição e 
Aplicação de Legislação da União Europeia. Conselho de Ministros, 31 de julho de 2014. p. 8. Disponível em: 
<https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000061001-000062000/000061756.pdf>. Acesso em: 24 de outubro de 2016. 

9 FERNÁNDEZ TORRES, Juan Ramón. La evaluación ambiental estratégica de planes y programas urbanísticos. Navarra: Aranzadi, 
2009, p. 20. 
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transposición de la Directiva 85/337/CE, la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio de 2001, impone esta nueva exigencia de una evaluación ambiental estratégica 

de todos los planes y programas, lo que significa un cambio de envergadura con relación a la situación 

precedente. 

Na mesma seara Rodrigo Jiliberto Herrera e Marcela Bonilla Madriñan10 bem enfatizam os 

objetivos da Diretiva a partir de uma análise que vai além da estabelecida no artigo 1º11 da mesma, 

estabelecendo que os objetivos que se espera alcançar durante o procedimento de AAE seriam os 

seguintes: 

• Considerar los objetivos del plan evaluado y su relación con otros planes y programas;  

• considerar la situación ambiental actual en sus aspectos relevantes;  

• considerar las características relevantes de las zonas posiblemente afectadas;  

• considerar los problemas ambientales existentes;  

• considerar los objetivos de protección ambiental, internacional, comunitario o nacional 

concernientes al plan evaluado;  

• considerar alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 

geográfico del plan o programa;  

• considerar los probables efectos significativos: biodiversidad, población, salud, fauna, flora, tierra, 

agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural (arquitectónico y arqueológico), 

interrelación entre esos factores;  

• considerar medidas de prevención o compensación;  

• considerar las medidas de supervisión.  

Ademais, há que se considerar que a Diretiva, de natureza jurídica processual, estabelece a 

importância da AAE como instrumento de integração das considerações ambientais na preparação 

de integração das considerações ambientais na preparação e aprovação de determinados planos e 

programas que possam ter efeito significativo no meio ambiente. 

Além de determinar, em seu artigo 2º, a conceituação de importantes categorias 

relacionadas à AAE, como a de planos e programas, avaliação ambiental, relatório ambiental e 

público. 

                                                        
10 JILIBERTO HERRERA, Rodrigo; BONILLA MADRIÑAN, Marcela. Guía de evaluación ambiental estratégica. CEPAL – Nações Unidas, 

2009, p. 15. 

11 Art. 1º. Objectivos. Los objetivos fundamentales de la Directiva de EAE son los de conseguir un elevado nivel de protección del 
medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos ambientales en la preparación y adopción de determinados planes y 
programas (en adelante PP), con el fin de promover un desarrollo sostenible mediante una evaluación ambiental (Artículo1). In: 

UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de junho de 2001 relativa à avaliação dos 
efeitos de determinados planos e programas no ambiente. Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 21 de julho de 2001. L. 
197/30 – 197/37. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:PT:PDF>. 
Acesso em: 24 de outubro de 2016. 
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Por tal Diretiva ainda se visualiza o âmbito de aplicação da AAE, pois a mesma claramente 

estabelece à quais planos e programas serão aplicados (vinculados à agricultura, silvicultura, pesca, 

energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, 

ordenamento urbano e rural, e utilização de solos), e à quais não será (destinados unicamente à 

defesa nacional ou à proteção civil, e os financeiros e orçamentais). Deixando claro, apesar disso, 

que ela deverá ser aplicada sempre que um plano ou programa demonstrar efeito significativo ao 

meio ambiente, o abre um leque de maleabilidade aos Estados-membros. 

A Diretiva ainda estabelece um procedimento básico à ser observado pelas legislações do 

Estados-membros quando da implementação da mesma em seus ordenamentos. Tal procedimento 

é estabelecido e relativamente detalhado nos artigos 5º ao 10º, compreendido em 6 passos: 

1. Relatório Ambiental (artigo 5º e conteúdo mínimo no anexo I); 

2. Consultas aprazadas às autoridades com responsabilidades ambientais pertinentes e ao 

público (artigo 6º); 

3. Consultas tranfronteiriças, quando necessárias, ou seja, quando o plano ou programa 

potencialmente causar dano a outro Estado (artigo 7º); 

4. Tomada de decisão, considerando o relatório e todas as consultas realizadas (artigo 8º); 

5. Informação sobre a decisão às autoridades, ao público e aos Estados afetados (artigo 9º); 

e 

6. Controle da execução do plano ou programa (artigo 10º). 

Tendo em vista todas as exigências da Diretiva e a determinação de que a implementação 

deveria ter se dado até o dia 21 de julho de 2004, observa-se que todos os Estados-membros da 

União Europeia já apresentam, hoje, legislações específicas sobre a AAE que visam atender à tal 

normativa, sendo a legislação espanhola estudada no próximo item. 

 

2. A LEI ESPANHOLA 21/2013, DE 9 DE DEZEMBRO 

A primeira Lei espanhola a transpor ao ordenamento jurídico do país a Diretiva 2001/42/CE 

foi a Lei 9/2006, de 28 de abril, a qual já foi transposta tardiamente ante a exigibilidade da diretiva 

de que todos os Estados-membros deveriam transpô-la até meados do ano de 2004, conforme 

discorrido anteriormente. 
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Tal legislação tratava unicamente da regulamentação da AAE, sendo que a atual, que a 

revogou vem a estabelecer ditames e critérios tanto para AAE quanto para a AIA de projetos12, 

através de diferentes divisões de conteúdo, trata-se da Lei 21/2013 de 9 de dezembro13, que trata 

de avaliação ambiental (genérica), assim, observa-se que a Lei não só translada a Diretiva 

2001/42/CE, que trata de AAE, como a Diretiva 2011/92/UE, de 13 de dezembro, que trata da 

avaliação de repercussões de determinados projetos públicos e privados sobre o meio ambiente. 

Conforme explanado no preâmbulo da Lei, a mesma estabelece um esquema similar para ambos os 

procedimentos de AAE e AIA de projetos, unificando a terminologia. 

Assim, é a segunda Lei espanhola a tratar sobre AAE, porém se considerado os anos de 

aplicação de avaliações ambientais no país tem-se um acúmulo de 25 anos de experiência, conforme 

ressalta o próprio preâmbulo da Lei. 

Desta pequena observação já se consegue observar da divisão de ambos os instrumentos de 

avaliação na Espanha, ressalta-se que tal item será melhor discorrido no Terceiro Capítulo, porém 

interessante é já claramente estabelecer que para o entendimento legislativo espanhol a AIA 

(Avaliação de Impacto Ambiental) ou AA (Avaliação Ambiental) é gênero, do qual decorre 

objetivamente duas espécies: a AA de planos e programas, mais conhecida como AAE, e a AA de 

projetos, aqui trabalhada como AIA de projetos. 

A Lei é composta de 64 artigos, divididos em três títulos: o primeiro contendo princípios e 

disposições gerais; o segundo os procedimentos de AIA em suas duas especificações; e o terceiro as 

regulamentações de acompanhamento e o regime sancionador; além de ser acompanhada de 6 

anexos. 

Dessa forma, buscar-se-á realizar uma análise da Lei a partir dos critérios considerados como 

mais importantes pela autora, ressaltando-se que o estudo versará apenas sobre a AAE, deixando 

de lado a análise dos ditames concernentes à AIA de projetos. 

O Título I da Lei, ao trazer os princípios e disposições gerais sobre ambos os tipos de Avaliação 

Ambiental, se introduz com o objeto e finalidade da própria Lei, isso no artigo 1º, dispondo que a 

Lei vem estabelecer as bases que devem reger a avaliação ambiental dos planos, programas e 

projetos que possam ter efeitos significativos sobre o meio ambiente, garantindo em todo o 

                                                        
12 No Brasil diríamos que esta avaliação funciona como o Estudo de Impacto Ambiental – EIA. 

13 ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre de 2013, p. 
98151-98227. 
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território do Estado Espanhol um elevado nível de proteção ambiental, com a finalidade de 

promover um desenvolvimento sustentável.14 

E segue trazendo os princípios regentes das avaliações ambientais, com um rol de doze 

princípios, dos quais se destacam: o da proteção e melhora do meio ambiente; o da precaução; o 

da ação preventiva e cautelar, correção e compensação dos impactos sobre o meio ambiente; o de 

quem contamina paga; o da participação pública; o do desenvolvimento sustentável; e o da 

integração dos aspectos ambientais na tomada de decisões.15 

Ademais, no artigo 5º traz diversas definições ligadas tanto à AAE quanto a AIA de projetos 

necessárias à boa compreensão da legislação, destacando-se o conceito de Avaliação Ambiental, 

AAE e AIA de projetos, estas últimas ainda se ramificando em diversos outros conceitos. 

Assim, para legislação, considera-se Avaliação Ambiental como:  

[…] procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y 

programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad 

administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación 

previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los 

planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la «evaluación ambiental 

estratégica» como la «evaluación de impacto ambiental» […] 

E AAE como a avaliação ambiental que se procede a respeito dos planos e programas e que 

engloba conceitos como Declaração Ambiental Estratégica; Relatório Ambiental Estratégico; 

Promotor; Planos e Programas; e Estudo Ambiental Estratégico. Todas essas conceituações podem 

ser verificadas em uma rápida análise do artigo 5º. 

Um aspecto bastante interessante observado na legislação espanhola é que a mesma faz a 

divisão tanto da AAE como da AIA de projetos em duas, ordinária e simplificada, e estabelece, então, 

para ambas seu âmbito de aplicação, procedimentos e prazos. 

Outrossim, a AAE na Espanha poderá se dar na forma ordinária quando tratar-se de planos e 

programas que se refiram à agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, pesca, energia, 

                                                        
14 Importante aqui esclarecer que toda legislação europeia que versa sobre Direito Ambiental utiliza o termo Desenvolvimento 

Sustentável e não Sustentabilidade, como tratado neste trabalho. Apesar das dicotomias na utilização destas nomenclaturas, a 
autora compreende que Sustentabilidade seria um fim a se chegar, a partir da ideia do equilíbrio multidimensional da 
Sustentabilidade (ou Princípio da Sustentabilidade), e o Desenvolvimento Sustentável um dos meios a se chegar a ela. Assim, para 
o entendimento da autora, quando a legislação europeia em geral, e nela englobada a legislação espanhola, utiliza o termo 
“Desenvolvimento Sustentável” estaria se referindo, na realidade à Sustentabilidade. 

15 Artigo 2º. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 
de 2013, p. 98161. 
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mineração, indústria, transporte, gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos, ocupação do 

domínio público marítimo terrestre, utilização do meio marinho, telecomunicações, turismo, 

ordenação do território urbano e rural, uso do solo ou quando afete espaços da Rede Natura 200016. 

E se dará na forma simplificada quando se tratar de modificações menores de planos e 

programas objetos de AAE ordinária; quando nos casos da AAE ordinária referirem-se à zonas de 

reduzida extensão a nível municipal; ou quando não cumpram os demais requisitos da AAE 

ordinária.17 

A própria Lei ainda estabelece que a mesma não se aplica a planos e programas que tenham 

como único objeto a defesa nacional ou a proteção civil em casos de emergência; ou de tipo 

financeiro ou orçamentário.18 

Ademais, caso um plano ou programa esteja no âmbito de aplicação da Lei, conforme o acima 

explanado, e não seja submetido à uma AAE, todos os atos de adoção, aprovação ou autorização 

carecerão de validade, sem prejuízo das sanções que possam ser aplicadas.19 

Importante ainda destacar, quanto às disposições gerais, que uma AAE de um plano ou 

programa não exclui a realização de uma AIA de projetos quando esta derivar daquela.20 

Tendo sido estabelecidos os princípios e disposições gerais de ambas as Avaliações, o Título 

II vem tratar dos procedimentos e prazos de cada uma delas, dispondo o Capítulo I do referido Título 

dos procedimentos de AAE, o Capítulo II dos procedimentos de AIA de projetos, e o Capítulo III dos 

procedimentos de consultas transfronteiriças, tanto para AAE quanto para AIA de projetos. 

Desta maneira, a Seção 1º do Capítulo I traz os procedimentos referentes à AAE ordinária, 

                                                        
16 Natura 2000 é uma rede ecológica europeia de áreas de conservação da biodiversidade. Consta de Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC) estabelecidas de acordo com a Diretiva Hábitat e de Zonas de Especial Proteção para as Aves (ZEPA) designadas em virtude 
da Diretiva Aves. 

Sua finalidade é assegurar a sobrevivência a longo prazo das espécies e os tipos de hábitat na Europa, contribuindo a deter a perda 
da biodiversidade. É o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. In: ESPAÑA. Ministério da 
Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente. Red Natura 2000. Disponível em: 
<http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/>. Acesso em: 24 de outubro de 
2016. 

17 Artigo 6º. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 
de 2013, p. 98165. 

18 Artigo 8º. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 
de 2013, p. 98166. 

19 Artigo 9º. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 
de 2013, p. 98167. 

20 Artigo 13. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 
de 2013, p. 98168. 
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estabelecendo que a mesma deverá seguir a seguinte tramitação: 

1. Solicitação de início (artigo 18); 

2. Consultas prévias e determinação do alcance do estudo ambiental estratégico (artigo 19); 

3. Elaboração do Estudo Ambiental Estratégico (artigo 20 e anexo IV); 

4. Informação pública e consultas às Administrações Públicas afetadas e às pessoas 

interessadas (artigos 21, 22 e 23); 

5. Análise técnica do expediente (artigo 24); e 

6. Elaboração da Declaração Ambiental Estratégica (artigo 25). 

Todo o procedimento é minuciosamente detalhado nos artigos acima referendado e terá 

como prazo total para elaboração 22 meses, prorrogáveis por mais 2 meses por razões justificadas 

devidamente motivadas.21 Ainda, é determinado que o prazo de vigência da AAE é de 2 anos, 

prorrogáveis por mais 2, ou seja, caso a mesma não seja adotada ao plano ou programa nesse prazo 

esta perderá seus efeitos, devendo ser realizado novo trâmite de avaliação.22 

Em continuação, a Seção 2º do mesmo Capítulo traz, então, os procedimentos referentes à 

AAE simplificada, que como o próprio nome já conclui serão bem mais simplificados e rápidos: 

1. Solicitação de início (artigo 29); 

2. Consultas às Administrações publicadas afetadas e às pessoas interessadas (artigo 30); 

3. Elaboração do Relatório Ambiental Estratégico (artigo 31); e 

4. Publicidade da adoção ou aprovação do plano ou programa (artigo 32). 

Da mesma forma que a anterior o procedimento é minuciosamente detalhado nos artigos 

acima referendados, e terá como prazo máximo de elaboração 4 meses e prazo de vigência 4 anos.23 

Para finalização do Título II, o Capítulo III trata dos procedimentos das Consultas 

Transfronteiriças, os quais serão aplicados tanto para a AAE quanto para a AIA de projetos, fazendo 

                                                        
21 Artigo 17. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 

de 2013, p. 98169. 

22 Artigo 27. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 
de 2013, p. 98174. 

23 Artigo 31. In: ESPAÑA. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Boletín oficial del estado n. 296, 11 de diciembre 
de 2013, p. 98177. 
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a Lei uma diferenciação de procedimentos no caso de consulta à outros Estados, ou seja, quando 

planos, programas ou projetos espanhois afetem outros Estados; e no caso de consulta de outros 

Estados, ou seja, quando planos, programas ou projetos de outros Estados afetem o Estado 

espanhol. Tal consideração se dá, além da exigência realizada pela Diretiva de AAE e de AIA, pelo 

fato da Espanha ser signatária da Convenção da Espoo de 1991, que trata da necessidade de 

realização de Avaliação de Impactos Ambientais Transfronteiriços.24 

Por fim, o Título III traz os procedimentos de acompanhamento da aplicação da AAE e da AIA 

de projetos e o regime sancionador, tratando o Capítulo I do acompanhamento; o Capítulo II do 

Regime Sancionador e o Capítulo III do procedimento sancionador. Importante ressaltar que os dois 

últimos capítulos são aplicáveis somente à AIA de projetos, ou seja, não existe um regime 

sancionador aplicável à AAE. 

Ademais a Lei ainda traz algumas disposições adicionais, que estabelecem entre outros 

termos as obrigações de informação das Administrações Públicas aos Ministérios competentes, e a 

hierarquia dos planos e programas. 

A Lei ainda revoga expressamente a Lei 9/2006, de 28 de abril que tratava de AAE; o Real 

Decreto legislativo 1/2008, de 11 de janeiro, que tratava da AIA de projetos; e o Real Decreto 

1131/1988, de 30 de setembro, que tratava de AIA. Além de revogar tacitamente qualquer 

disposição de igual ou inferior categoria que se oponham à referida Lei. 

Além de promover modificações na Lei 42/2007, de 13 de dezembro, sobre o Patrimônio 

Natural e da Biodiversidade; na Lei 52/1980, de 16 de outubro, sobre o regime econômico da 

exploração do aqueduto Tajo-Segura; na Lei 10/2001, de 5 de julho, sobre o Plano Hidrológico 

Nacional; no Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julho, que aprova o texto refeito da Lei de 

águas; e na Lei 11/2005, de 22 de junho, que modifica o Plano Hidrológico Nacional. 

O que se conclui é que se trata de uma legislação bastante extensa que visa sanar diversas 

lacunas observadas nas legislações anteriores que tratavam de AAE e de AIA de projetos. A Lei é 

bastante evoluída compara à outras legislações existentes sobre AAE, pois estabelece diversos 

critérios, princípios e procedimentos específicos, se comparado ao Brasil então nem há o que se 

mencionar tendo em vista que nem sequer há legislação federal que trata do tema. 

                                                        
24  Sobre o tema ler mais em: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Avaliação de Impactos Ambientais 

Transfronteiriços: uma abordagem crítica. in: PADILHA, Norma Sueli; CAMPELLO, Lívia Gaigher Bosio; MARÉS FILHO, Carlos 
Frederico (coords.). Direito Ambiental e Socioambientalismo: CONPEDI/UFS. Florianópolis, CONPEDI, 2015. 



230 
 

Interessante ainda destacar que a legislação estudada diz respeito à legislação geral 

espanhola, considerando a realidade do país de hierarquia normativa ainda se observa que todas as 

17 comunidades autônomas 25  que o compõem poderão criar suas próprias legislações com 

complementações à Lei do país. 

Em pesquisa verificou-se que todas as comunidades autônomas possuíam legislação com 

base na antiga Lei de AAE, Lei 9/2006, de 28 de abril, ou na própria Diretiva de AAE, Diretiva 

2001/42/CE, de 27 de junho, porém, a atual legislação revogou a anterior, assim como todas as de 

igual ou inferior hierarquia que se oponha a tal lei, de forma que todas deverão ser adaptadas ou 

substituídas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto espanhol a Avaliação Ambiental Estratégica é contemplada com legislação 

específica, Lei 21/2013, de 9 de dezembro, que trata de avaliação ambiental em seu conceito amplo, 

abarcando tanto os ditames e critérios da Avaliação Ambiental Estratégica quanto da Avaliação de 

Impacto Ambiental de projetos, através de diferentes visões de conteúdo. 

Tal legislação é resultado do translado da Diretiva 2001/42/CE, que trata de Avaliação 

Ambiental Estratégica, e da Diretiva 2011/92/EU, que trata da Avaliação de Impacto Ambiental de 

projetos, esta última que não foi objeto de estudo da presente pesquisa. 

A Diretiva 2001/42/CE vem a estabelecer, em seus 15 artigos, critérios mínimos para serem 

adotados pelos Estados-membros no que tange às considerações de Avaliação Ambiental 

Estratégica, definindo os objetivos, algumas definições básicas e essenciais à sua compreensão, o 

âmbito de aplicação de uma Avaliação Ambiental Estratégica, as obrigações gerais, o procedimento 

básico e algumas outras considerações que foram julgadas importantes. 

A Lei 21/2013, de 9 de dezembro, como sua decorrência, é composta de 64 artigos, divididos 

em três títulos: o primeiro contendo princípios e disposições gerais; o segundo os procedimentos 

de Avaliação de Impacto Ambiental em suas duas especificações; e o terceiro as regulamentações 

de acompanhamento e o regime sancionador; além de ser acompanhada de 6 anexos. 

                                                        
25  Andaluzia, Aragão, Astúrias, Baleares, País Basco, Ilhas Canárias, Cantábria, Catalunha, Castela-La Mancha, Castela e Leão, 

Estremedura, Galícia, La Rioja, Comunidade de Madri, Região de Murcia, Navarra, Comunidade Valenciana. 
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O que se observou é que se trata de uma legislação bastante extensa que visa sanar diversas 

lacunas observadas nas legislações anteriores que tratavam de Avaliação Ambiental Estratégica e 

de Avaliação de Impacto Ambiental de projetos. A Lei é bastante evoluída comparada a outras 

legislações existentes sobre Avaliação Ambiental Estratégica, pois estabelece diversos critérios, 

princípios e procedimentos específicos, se comparado ao Brasil então nem há o que se mencionar 

tendo em vista que nem sequer há legislação federal que trata do tema. 
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SUSTENTABILIDADE DA ÁGUA: UM NOVO CAMINHO 

 

Hilariane Teixeira Ghilardi1 

 

INTRODUÇÃO 

Em virtude de sua importância, os recursos hídricos, estão ganhando cada vez mais 

destaques nas discussões de ordem internacional e é uma das maiores preocupações ambientais. 

Indubitavelmente isso se deve, em razão de ser o fator predominante na manutenção do equilíbrio, 

seja ele; ecológico, na vida humana, animal e vegetal do planeta. 

Assim, para que haja esse equilíbrio, é necessário que a sustentabilidade esteja presente no 

consumo da água, de maneira que a utilização desse recurso seja sustentável, para que se possa 

satisfazer as necessidades atuais, sem comprometer as necessidades e aspirações das gerações 

futuras. Assim, o artigo científico, tem como tema central a análise da disponibilidade de água, para 

o alcance de todos, no intuito de ser um caminho para a sustentabilidade.  

A pesquisa se justifica em virtude de relevância do tema, tendo em vista, a carência do 

abastecimento de água em um nível mundial, resultando em uma crise hídrica. De maneira que, se 

não for levado em conta todas às dimensões de sustentabilidade que serão apresentadas, a 

conseqüência poderá ser a inviabilidade dentro de alguns anos de vida na Terra. Por tudo isto, este 

artigo terá como objetivo geral analisar as dimensões da sustentabilidade e seu equilíbrio ante ao 

recurso hídrico.  

A solução de problemas relativos à disponibilidade da água exige estabilidade dos recursos 

hídricos. Como problema central está direcionado no seguinte questionamento: O acesso à água 

poderá contribuir para o equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade? 

Para melhor compreensão do trabalho, a pesquisa foi dividida em três momentos: o 

primeiro estudou-se a importância da água e seu consumo consciente. O segundo abordou a crise 

hídrica. O terceiro, por fim, trouxe as dimensões da sustentabilidade, em análise as dimensões 

                                                        
1 Mestranda em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação em Strito Sensu da UNIVALI.  Pós-graduada em Direito Aplicado 

pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - 
UNIVALI. Advogada. E-mail: hilarianeghilardi@gmail.com. 
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ecológica, econômica e social. 

Na metodologia foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de 

tratamento de dados o método cartesiano e no relatório da pesquisa foi empregada a base indutiva. 

Foram também acionadas as técnicas do referente2, da categoria3, dos conceitos operacionais4, da 

pesquisa bibliográfica5 e do fichamento6. 

 

1. IMPORANTANCIA DA ÁGUA SEU CONSUMO CONSCIENTE 

Inicialmente é importante destacar algumas noções básicas acerca do referido tema. Para 

tanto, é importante entender que “água é o elemento natural, descomprometido com qualquer uso 

ou utilização. É o gênero. Recurso hídrico é a água como bem econômico, passível de utilização para 

tal fim”.7 

Antes de qualquer presunção, o recurso em apresso deve ser considerado essencial para o 

fator sobrevivência do planeta, distinguindo-se portanto das demais matérias-primas usadas no 

processo do progresso da humanidade.8 

Nesse prisma, entende-se que o acesso a água para toda humanidade, alcançaria inúmeros 

fatores positivos, buscados atualmente por grande parte da população mundial, governantes e 

administradores. A própria ONU (Organização das Nações Unidas), também esta engajada na causa, 

através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma vez que diante de uma oportunidade 

de consumo adequado de água, poderia diminuir questões de discriminação, em que pessoas vivem 

a margem da sociedade, redução da pobreza e desenvolvimento sustentável, fatores presentes nos 

                                                        
2 "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de abordagem para uma atividade 

intelectual, especialmente para uma pesquisa". (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa 
jurídica. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2007, p. 241). 

3 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e 
metodologia da pesquisa jurídica, p. 229).    

4 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos 
das idéias expostas”. (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p. 229). 

5 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa 
Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p. 240). 

6 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a reunião de elementos selecionados 
pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou 
Dissertação, um Artigo ou uma aula, segundo Referente previamente estabelecido”. (PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa 
Jurídica e metodologia da pesquisa jurídica, p.  233). 

7 Águas doces no direito brasileiro. In: Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São Paulo, 1999. p. 602. 

8 HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. Brasília: Brasília Jurídica: OAB, 
Conselho Federal, 2002. p. 426. 
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ODS. 

O direito fundamental à água é, portanto, um direito de significado múltiplo, porque expressa a 

variedade do conflito entre os interesses relacionados, e, de modo interdependente, uma composição 

de diversos outros direitos, envolvendo aspectos econômicos, proteção da vida, da saúde, do meio 

ambiente, de condições básicas de dignidade, do acesso aos recursos naturais, e, agora, também, a 

proteção da cultura, especialmente relevante.9 

Em 28 de Julho de 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 64/292 

declarou a água limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente 

a vida e todos os outros direitos humanos.10 

É cediço, portanto, o reconhecimento da água como um recurso natural, essencial para a 

vida, sobretudo como direito fundamental11, assim, o direito usar a água “para consumo pessoa faz 

parte inseparável do direito à vida, pois quem ingere esse liquido apressa sua própria morte”.12 

Desse modo, é nítido o valor do objeto do presente estudo, no entanto essa percepção ainda não 

esta completamente compreendida por todos. 

São inúmeras as possibilidades de usos da água, porém devem ser observados alguns 

aspectos essenciais para que seja utilizado com consciência, sendo que um dia pode findar, seja em 

virtude da poluição, da degradação ambiental e das mudanças climáticas, provocada pelas 

atividades humanas. 

“Diversas são as possibilidades de utilização das águas dos rios e lagos. Podem servir à 

navegação, à pesca, à irrigação agrícola, ao aproveitamento hidrelétrico, à recepção dos rejeitos 

domésticos e industriais, além do abastecimento de grandes centros urbanos.”13 

Assim, esses usos devem respeitar tanto a quantidade de água existente, quanto a qualidade 

da água, uma vez que muito embora a quantidade de água seja razoável, porém mau distribuída, 

deve-se manter a qualidade e na maioria dos casos melhorá-las.14 Quantidade e qualidade, é o 

                                                        
9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva. 

2007. p. 294. 

10  ONU. O Direito humano à água e saneamento. Disponível em: 
<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf> Acesso 16 fevereiro 
2016. 

11 “Direito humano fundamental” é aquele que a pessoa tem não pelo seu merecimento ou pelo seu esforço, mas o que entra em 
seu patrimônio simplesmente pelo fato de seu nascimento. [...] Afirma-se hoje que o direito humano fundamental reconhece e 
valoriza a dignidade da pessoa humana. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito dos cursos de água internacionais.  São Paulo: 
Ed. Malheiros,  2009. p. 171. 

12 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito dos cursos de água internacionais. p. 171. 

13 GRANZIERA. Maria Luiza Machado. Direito de Águas e Meio Ambiente. São Paulo: Ed. Ícone, 1996. p.17 

14 HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 426 
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binômio preocupante existente quanto o recurso, muito embora exista a necessidade de usar em 

diversos setores, como demonstrado anteriormente,  deve-se entender que existe um longo 

caminho, atentando-se então para o consumo equilibrado. 

Em razão ao consumo15, é importante mencionar alguns dados, por exemplo, utiliza-se 3 

litros de água por habitante, no entanto a quantidade mínima para assegurar boas condições 

sanitárias é de 50 litros por habitante por dia. A média de consumo no cenário mundial varia de 75 

a 200 litros por habitante por dia.16 Ou seja, há uma disparidade no gasto desenfreado, existem 

pessoas que não poupam e gastam mais em determinadas localidades com água abundante.  

Por outro lado, houve também uma evolução da água no mundo, em que com o aumento da 

população, e com o aumento do poder aquisitivo as pessoas tendem a consumir mais tecnologia, 

para tanto, consomem mais água (máquinas de lavar roupa, maquinas de lavar pratos), assim a 

consequência é o crescente aumente no consumo. 

De maneira positiva, a “disponibilidade de água” é completamente acessível dentro do 

território brasileiro, comparado a diversas nações prejudicadas pela constante escassez de chuvas, 

regiões semiáriadas por quase toda extensão do território e a falta de legislações que favorecem a 

equidade da distribuição dos recursos hídricos.17 

Então, a água é importante, a água é vital. O ser humano é feito de água e precisa dela, sem 

ela não há como sobreviver. Deve haver um trabalho, de todos, para a humanidade, para brasileiros 

e não brasileiros, para poder salvar e dispor esse recurso importante para todos.18 

 

2. CRISE HÍDRICA  

Por ser o Planeta Terra, considerado como o Planeta Azul, muitos possuem a falsa impressão 

de que a água é um recurso infinito, mas sabe-se que na realidade atual, esse pensamento muda 

um pouco de figura.  

                                                        
15 A disponibilidade de água por habitante de todos os continentes, o do Brasil é o mais abastado, o que mais possui água por 

habitante. Em 1950, eram 105 mil metros cúbicos, hoje caiu para 28,3. HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito 
Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 429. 

16 HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 428. 

17 BONISSONI, Natammy. O Acesso à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade. 1. ed. Florianópolis: 
Empório do Direito, 2015. p. 103. 

18 HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 435. 
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Para entender a crise hídrica atual, é necessário levar em considerações alguns números e 

fatos, assim, há o conhecimento de que somente 3% de toda a água é doce; deste pouco somente 

0,7% é acessível aos seres humanos. O restante se esconde em aqüíferos profundos, nas calotas 

polares e nos altos nevados das montanhas. Ainda assim 20% daqueles 0.7% vão para as indústrias, 

10% para a agricultura e o restante para o consumo humano e para a sedentação dos animais.19 

Já o cenário nacional, é revelado em razão de o Brasil ser potência natural da águas, com 13% 

de toda água doce do planeta, perfazendo 5,4 trilhões de metros cúbicos. Apesar da abundância, 

46% dela é desperdiçada, o que daria para abastecer toda a França, a Bélgica, a Suíça e o norte da 

Itália.20 

Conforme os dados apresentados, o Brasil possui uma vantagem privilegiada, é certo, que 

essa realidade não se estende a todas as regiões do país, tampouco do mundo. Muito provável que 

com o crescimento populacional e a falta de economia, principalmente na agricultura21, fará com 

que outros países façam parte de uma realidade próxima da penúria.22 

Hoje, 884 milhões pessoas no mundo não têm acesso a água potável e que 2,6 bilhões 

pessoas não têm acesso ao saneamento básico, correspondendo a 40% da população mundial.23 

Além disso, há algumas informações que chocam com sua triste realidade, ainda nos dias de 

hoje, a distância média que as mulheres na África e na Ásia andam a pé para recolher a água é de 6 

km, o saneamento inadequado, falta de higiene e água imprópria para consumo contribuir para 88% 

das doenças diarreicase e ainda, quase metade de todas as pessoas nos países em desenvolvimento 

estão sofrendo de problemas de saúde causados pela água pobres e saneamento. Juntos, água suja 

e falta de saneamento são no mundo, segunda maior causa de morte de crianças.24 

                                                        
19 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. Petrópolis, 4ª ed. RJ: Vozes, 2015. p. 117. 

20 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. p. 118. 

21 “O consumo excessivo de água para a produção de alimentos e para a agricultura, a degradação dos recursos naturais e os impactos 
climáticos serão responsáveis por deixar mais de dois terços da população mundial sem água em 2050.” WWF - Brasil. Disponível 
em: <http://www.wwf.org.br/informacoes/?45282/Mais-de-dois-teros-da-populao-sofrer-com-falta-dgua-em-2050>. Acesso 12 
janeiro 2016 

22 Atrelado a isso ainda há a disparidade populacional, pois enquanto um habitante do Amazonas dispõe de 700.000 m³ de água por 
ano, um habitante da Região Metropolitana de São Paulo tem apenas 280 m³/ano, em razão deste cenário a tendência é faltar 
água para os estados com maior crescimento populacional, porém com menor distribuição. EMAPRA - Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) Disponível em:< https://www.embrapa.br/agua-na-
agricultura/perguntas-e-respostas>. Acesso 15 abril 2016. 

23  UNITED NATIONS. The Human Right to Water and Sanition. Media Brief. Disponível em: 
<http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf>. Acesso em 14 abril 2016. 

24 Texto original: The average distance that women in Africa and Asia walk to collect water is 6 kilometres. Inadequate sanitation, 
poor hygiene and unsafe drinking water contribute to 88% of diarrhoeal disease. At any one time, close to half of all people in 
developing countries are suffering from health problems caused by poor water and sanitation. [...] Together, unclean water and 
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Diante desses dados e em busca de uma nova conscientização, a ONU na Conferência 

Mundial sobre a água e Meio Ambiente25, registrou que a água é um recurso finito e vulnerável, 

essencial para a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente, ou seja, essencial 

para a vida do ser humano, e ainda ressaltou que a água portanto, tem um valor econômico26. 

Então diante deste cenário apresentado inicialmente, é possível perceber que há sim uma 

crise hídrica atual, a qual corrobora para o crescimento do índice de pobreza e se distancia de um 

desenvolvimento sustentável ou alcance de qualquer objetivo27 proposto internacionalmente.  

Além disso, como já dito anteriormente e água fornecida para o consumo humano, deveria 

ser segura, ou seja, livre de microrganismos, produtos químicos e substância, que constituem uma 

ameaça para a saúde. Consequentemente, a gestão dos recursos hídricos deve se atentar também 

para esse fator.  

Todos os dados e considerações acerca da crise, demonstram a desigualdade existe, porém 

as causas que relacionadas a crise, podem variar entre a intensa urbanização e por consequencia o 

aumento da demanda, distribuição heterogenea dos recursos hidricos, infraestrutura precária, 

mudanças globais, enfim são inumeras causas que resultam em problemas ligados direta e 

indiretamente com o ser humano, resultando em muitos pontos negativos. 

Assim, a problemática por ora analisada, resulta em impactos sociais, quando, muitas 

patologias estão ligadas à água, no caso de saúde humana, o número chega a 80%, são doenças 

conhecidas de veiculação hídrica. E nem sempre são causadas pela água ingerida, muitas vezes a 

periculosidade advêm de mosquitos, vetores e transmissores que se reproduzem na água e são 

responsáveis por endemias e epidemias.28 

É possível apontar impactos nas atividades econômicas também, em razão de que quanto 

                                                        

poor sanitation are the world’s second biggest killer of children. UNITED NATIONS. The Human Right to Water and Sanition. Media 
Brief. Disponível em: <http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf>. 
Acesso em 14 abril 2016. 

25 ONU. Conferência sobre a água e o meio ambiente. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso em 12 abril 
2016. 

26 Recurso Hídrico é bem de valor, à medida que há interesse sobre ele. Tornando-se escasso, esse valor passa a ter valor econômico. 
“A água é um patrimônio comum cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um tem o dever de economizar e de utilizar com 
cuidado”. Carta Européia da Água. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/seguranca/docs/carta_europeia_agua.pdf> Acesso em 15 abril 2016. 

27 A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou um encontro, com status de plenária de alto nível da Assembleia Geral, para 
decidir pela adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclusive o objetivo 6, preconiza: “Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos”. PLATAFORMA ODS. Disponível em: 
http://plataformaods.org.br/os-ods/ods6/ Acesso 08 janeiro 2016. 

28 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 9 ed. 2014. p.527. 
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maior é a renda de uma pessoa, mais ela tende a consumir e maior é seu gasto de água, com a falta 

desse recurso as atividades decaem, além de muitos alimentos serem pouco produzidos, 

aumentando o preço e restando em escassez no mercado, causando um efeito dominó em muitas 

áreas da economia.  

A água existente há dez mil anos, há um milhão de anos, é a mesma quantidade de que 

dispomos hoje. Porque ela esta na atmosfera, esta no ciclo hidrológico29, porém, as suas condições 

se deterioram, assim como a sua qualidade. Da mesma forma, com o aquecimento da atmosfera, 

com os efeitos nocivos, com tantos fatos que sucedem e prejudicam o meio ambiente.30 

Em virtude disso, deve-se atentar para o princípio da solidariedade intergeracional 31 , 

dispondo que o futuro das próximas gerações, deve ser assegurado pela geração atual, com o intuito 

da preservação do meio ambiente, de maneira que as próximas possam usufruir de maneira 

sustentável. 

O uso da água deve ser feito com equilibrio, respeitando os limites de cada area. “O equilíbrio 

entre os possíveis usos da água (ou uso múltiplos da água 32 ) tem sido considerado o ideal, 

observados, também os aspectos sociais e ambientais envolvidos, além da questão econômica.”33 

Na sequência desse pensamento, poderá ser alcançado a sustentabilidade, com o intuito de 

minimizar as mazelas apresentadas tanto na questão ambiental, social e econômica. 

Há que se ressaltar, que a escassez da água no mundo é agravada em muitos casos em virtude 

da desigualdade social e da falta de manejo e usos sustentaveis dos recursos naturais.34 Para tanto 

passa-se a entender a importancia da sustentabilidade das águas. 

 

                                                        
29 Ciclo hidrológico são as características da água, potencialidade para o aproveitamento desta. HERMANS. Maria Artemísia Arraes 

(Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 429. 

30 HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 429. 

31 Princípio 3 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, dispõe: “o direito ao desenvolvimento deve 
ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente 
das gerações presentes e futuras”. ONU. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf >Acesso 24 janeiro 2016. 

32 Conforme prevê a Lei nº 9.433, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Assim, todos 
os setores usuários da água têm igualdade de acesso aos recursos hídricos. A Política Nacional só traz uma exceção a esta regra, 
que vale para situações de escassez, em que os usos prioritários da água passam a ser o consumo humano e a dessedentação de 
animais. ANA – Agência Nacional de águas. Usos Múltiplos. Disponível em: 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/UsosMultiplos.aspx> Acesso 27 janeiro 2016. 

33 GRANZIERA. Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. p.62. 

34 BONISSONI, Natammy. O Acesso à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade. p. 86 



240 
 

3. ANÁLISE DAS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE  

Não se pode negar que o anseio pelo crescimento, evolução e tecnologia sempre irá existir, 

até por uma questão de renovação e avanço da humanidade, porém é necessário que esse 

desenvolvimento seja sustentável. 

Para tanto, nesse ponto da pesquisa é importante entender que, o princípio do 

desenvolvimento sustentável, surgiu em 1972, na Conferência de Estocolmo e repetida na Rio 92, 

ou seja há muito tempo boa parte do mundo vêm tendo idéias e querendo colocá-las em prática. 

“A Conferência da ONU de 1972 deflagrou o alerta, pois mostrou ao mundo os efeitos do 

desenvolvimento e da industrialização, sem um planejamento e uma cautela especial, na 

preservação dos recursos naturais.”35 

“O princípio do desenvolvimento sustentável dever permear todas as relações”.36  Nesse 

sentido, “é indispensável incentivar o conhecimento e a compreensão dos recursos hídricos em 

todos os níveis, a fim de melhorar o seu aproveitamento, gestão e proteção, promovendo sua 

utilização mais eficaz, equitativa e sustentável”.37 

A realidade atual é que o planeta e a humanidade que ele abriga chagaram um determinado 

ponto na crise ambiental, econômica e social, que o desenvolvimento sustentável tornou-se um dos 

pontos mais cadentes do ideário político da ultima década.38 

Nesse sentido, pode-se falar que o presente princípio do direito ambiental, pode de certa 

forma concretizar substancialmente a sustentabilidade na prática, respeitando as limitações, porém 

não restringindo o desenvolvimento. 

A continuidade da vida humana e de toda comunidade, depende da sustentabilidade real, 

verdadeira, efetiva e global.39 Para tanto, destaca-se inicialmente que nesta pesquisa, será adotada 

apenas o tripé tradicional do princípio da sustentabilidade, destacando suas três dimensões: 

A sustentabilidade em sentido amplo procura captar aquilo que a doutrina atual designa por “três 

pilares da sustentabilidade”: (i) pilar I – a sustentabilidade ecológica; (ii) pilar II – a sustentabilidade 

econômica; (iii) pilar III – a sustentabilidade social.40 

                                                        
35 GRANZIERA. Maria Luiza Machado. Direito de Águas: disciplina jurídica das águas doces. p. 47. 

36 FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin. Curso de Direito Ambiental. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.140. 

37 FREITAS, Vladimir Passos de (Cood.) Águas – Aspectos jurídicos e ambientais. Curitiba: Juruá, 2000. p. 250. 

38 HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 30. 

39 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. p. 13-14. 

40 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do Direito Constitucional. Revista 
de Estudos Politécnicos.  2010, Vol VIII, n. 13, 007-018. Disponível  em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. 
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Nesse sentido, corrobora Canotilho41, com um conceito do princípio da sustentabilidade: 

É possível, porém, recortar, desde logo, o imperativo categórico que está na gênese do princípio da 

sustentabilidade e, se preferir, da evolução sustentável: os humanos devem organizar os seus 

comportamentos e ações de forma a não viverem: (i) à custa da natureza; (ii) à custa de outros seres 

humanos;(iii) à custa de outras nações; (iiii) à custa de outras gerações. 

Nesse mesmo entendimento preleciona Gabriel Ferrer42: 

Las palabras sirven para definir conceptos, pero a veces se usan para ocultarlos, para distraernos sobre 

su autentico significado. Igualmente, su uso indiscriminado, espurio y banalizante, hace que se corra 

el riesgo de que unas y otras, palabras y conceptos, se diluyan en la nada, máxime cuando, como es el 

caso, se toman como una moda, como complemento a cualquier discurso políticamente correcto. 

Desarrollo sostenible y sostenibilidad son términos que se usan profusamente y suelen identificarse y, 

de hecho, las denominaciones de las cumbres juegan a ello, pero no son lo mismo. 

Acerca do assunto, assinala Juarez Freitas43: 

[...] trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material 

e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambiente limpo, inovador, ético e eficiente, 

no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, 

o direito ao bem-estar.  

Ainda destaca que: 

Traduz-se, portanto, a sustentabilidade como dever fundamental de, a longo prazo, produzir e 

partilhar o desenvolvimento limpo e propício a saúde, em todos os sentidos, ai abrangidos os 

componentes primordialmente éticos, em combinação com os elementos sociais, ambientais, 

econômicos e jurídico-politicos.  

O termo sustentabilidade não paira seus fundamentos em questões de cunho ambiental tão 

somente, mas, sim, seus reflexos de desenvolvimento racional, o qual garanta o mesmo para 

gerações futuras, tem, no direito ambiental, como apenas um de seus alicerces, sendo um conceito 

amplo, denso, ao que se enquadra no contexto social.44 [...]  

                                                        

Acesso em 11 abril 2016. p.08 

41 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do Direito Constitucional. Revista 
de Estudos Politécnicos.  2010, Vol VIII, n. 13, 007-018. Disponível  em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. 
Acesso em 11 abril 2016. . p.09 

42 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, Transnacionalidad y Trasformaciones del Derecho. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes 
de (Org.); GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (Org.); FERRER, Gabriel Real [et. al]. Direito ambiental, transnacionalidade e 
sustentabilidade. Livro eletrônico. Modo de acesso: World Wide Web: <http://www.univali.br/ppcj/ebook> 1. ed. Itajaí : UNIVALI, 
2013. p. 9.  

43 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao futuro. p. 41 

44  PAVAN, Kamilla. SOBRINHO, LitonLanes Pilau. O princípio do não retrocesso ambiental e o paradoxo da sustentabilidade. 
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=084a8a9aa8cced91>. Acesso em 14 abril 2016. 
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Neste sentido “sustentabilidade” é, em termos ecológicos, tudo o que a Terra faz para que um 

ecossistema não decaia e se arruíne. Esta diligência implica que a Terra e os biomas tenham condições 

não apenas para conservar-se assim como são, mas também que possam prosperar, fortalecer-se e 

coevoluir. 45 

A construção do conceito de sustentabilidade, pelas partes envolvidas, exige, 

necessariamente, a adoção de uma visão de planejamento e de operação capaz de contemplar a 

complexidade dos problemas globais e atender o fator tempo numa escala de curto, médio e longo 

prazo. 46 

Para tanto, será analisado a sustentabilidade em seu tripé, mencionado anteriormente, com 

relação aos recursos hídricos. “A busca e a conquista de um ‘ponto de equilíbrio’ entre 

desenvolvimento social, o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais exigem um 

adequado planejamento territorial que tenha em conta os limites da Sustentabilidade”.47  

 

3.1. Dimensão Ecológica 

Explanar acerca da desordem sustentável ecológica, é mencionar muitos dos fatores 

anteriores, quando se expôs a atual crise hídrica. No que tange especificamente aos recursos 

hídricos, atualmente, é um recuso preocupante,  tendo em vista o objeto ser fundamental para a 

qualidade e continuidade de vida, comprovou-se que o corpo humano, composto de 60%  dessa 

forma se todos possuíssem acesso a água potável com qualidade, estaria disponível 

consequentemente, uma alimentação segura, água acessível para o uso pessoal e doméstico, 

saneamento básico, todos fatores descritos, são apenas questões fundamentais para a dignidade 

da pessoa humana, mas que não são conhecidos por todos.48 

Indaga Gabriel Ferrer sobre o tema, “Conun aire irrespirable, com rios pestilentes, com 

nuestros campos y montañas arrasados y la fauna desaparecida ¿Quién puede ser feliz?”.49 

Desse modo, em virtude de ser um bem cada vez mais raro, é objeto da cobiça, alguns ainda 

                                                        
45 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. p.31 

46 TRIGUEIRO, André. Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. p. 122 

47 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 90 

48 HERMANS. Maria Artemísia Arraes (Cood.). Direito Ambiental: o desafio e a nova dimensão global. p. 30. 

49 Com um ar irrespirável, com rios fedendo, com nossos campos e as montanhas devastados e com os animais selvagens extintos 
Quem pode ser feliz?". FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía. Construímos juntos el 
futuro? Revista NEJ – Eletrônica. Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: 
<http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso 20 abril 2016.  p. 312.  
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querem lucrar sobre o recurso natural, já sobrepondo a dimensão econômica, sem sequer se 

preocupar em conservar a dimensão ecológica. Por isso, é necessário que se entenda que a água é 

fonte de vida e não fonte de lucro é um bem natural, vital e insubstituível e não um bem econômico 

e uma mercadoria. 50 

Dessa forma, é perceptível o maior desafio está em mudar a maneira de pensar, de forma 

que, os seres humanos deixem de ter uma percepção ecológica rasa, que consiste na visão 

antropocêntrica, a qual a humanidade esta acima da natureza, portanto livre para explorá-la.51 

Trata-se de “antropocentrismo pois está centrado somente no ser humano, como se não 

existisse a comunidade de vida (flora, fauna e outros organismos vivos) também criados pela mãe 

Terra e que igualmente precisa da biosfera e demanda sustentabilidade”.52 

Juarez Freitas destaca que “ou se protege a qualidade ambiental ou, simplesmente, não 

haverá futuro para a nossa espécie”. 53  Como se vê, não se pode mais esperar que ocorram 

mudanças, sem que haja uma quebra de paradigma, levantado no presente pesquisa, como o 

equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade. 

 

3.2. Dimensão Econômica 

Muitas vezes, com a preocupação de um rápido desenvolvimento, legisladores, politicos e 

governantes,  investem em determinadas projetos e ações, que sobrepõe o tripé social e ecológico, 

desequilibrando sobremaneira. 

De maneira que “as raizes da crise ambiental estao no fato de o capital considerar o meio 

ambiente como um bem livre, e os danos ambientais dos processos produtivos como 

externalidades”.54 

En cambio, los otros dos aspectos de la sostenibilidad, los sociales que tienen que ver com la inclusión, 

con evitar la marginalidad, con incorporar nuevos modelos del gobernanza, etcétera, y los aspectos 

económicos, que tienen que ver com el crecimiento y la distribución de la riqueza. Tienen que ver con 

                                                        
50 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. Petrópolis, 4ª ed. RJ: Vozes, 2015. p. 117. 

51 CAPRA, Fritjof. A teia da Vida: Uma nova compreensão cientifica dos sistemas vivos. 11 ed. SP: Editora Cultrix, 1996. p. 25. 

52 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é, o que não é. p. 45. 

53 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao futuro. p. 56-57. 

54 PIERRE LEROY, Jean; Acrlrad, Henri. Novas premissas para a construção de um Brasil sustentavel. IN: RATTNER, Henrique (Org.) 
Brasil limiar do Século XXI. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, p. 203. 



244 
 

dignificar la vida. La sostenibilidad nos dice que no basta com assegurar la subsistencia, sino que la 

condición humana exige asegurar unas las condiciones dignas de vida”.55 

Assim o aspecto economico, interliga-se no tripé em razão, da distribuição de riquezas e até 

mesmo disposição de recursos naturais. Consequentemente a qualidade de vida fica muito abaixo 

do esperado, não havendo equilibrio tampouco a sustetabilidade suficiente para assefurar as 

condições da dignidade da vida humana.  

Em relação a distribuição de água, esta se sobrepõe a “interesses financeiros, resguardando 

em primeiro lugar a utilizade vital do acesso à água independente das condições financiais 

necessárias para possibilitar o acesso”.56 

 

3.3. Dimensão Social 

O artigo 3º da Constituição Federal57, dispõe acerca dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, entre eles está elencado um dos aspectos do tripé da sustentabilidade, listando 

o desenvolvimento e o bem-estar social. Da mesma forma que o artigo 22558 do mesmo dispositivo 

legal que trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado, porquanto encaixa-se os recursos 

hídricos neste equilíbrio, por ser um bem para a proteção e sobrevivência da própria sociedade. 

Assim, é certo que o fator econômico tem sua importância e características, mas devem 

subordinar-se à ordem social. O meio ambiente em um todo, esta ligado ao bem-estar social da 

comunidade, e deve ser protegido dos excessos qualitativos e quantitativos, além dos abusos de 

consumo.59 

No que tange ao aspecto social, Gabriel Ferrer destaca que: “desde la protección de la 

diversidad cultural a La garantía real del ejercicio de los derechos humanos, pasando por acabar 

                                                        
55 FERRER, Gabriel Real. El derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad. In: PNUMA. Programa regional de capacitacion em 

derecho y políticas ambientales. 2008. Disponível em: <http://www.pnuma.org/deramb/documentos>. Acesso em 11 janeiro 
2015. 

56 BONISSONI, Natammy. O Acesso à água potável como um instrumento para o alcance da sustentabilidade. p.101. 

57 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II 
- garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV 
- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

58 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. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

59 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. p.172. 
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com cualquier tipo de discriminación o el acceso a La educación, todo cae bajo esta rúbrica”60 

No que tange ao desequilíbrio deste fator, em razão ao consumo de água, esta inteiramente 

ligado com a saúde e qualidade de vida de cada ser humano. 

A contaminação da água enfraquece ou destrói os ecossistemas naturais que sustentam a saúde 

humana, a produção alimentar e a biodiversidade. (…) Há uma necessidade urgente para a 

comunidade global – setores público e privado – de unir-se para assumir o desafio de proteger e 

melhorar a qualidade da água nos nossos rios, lagos, aquíferos e torneiras.61 

Assim é possível observar que muitas patologias estão ligadas à água, no caso de saúde 

humana, o número chega a 80%, são doenças conhecidas de veiculação hídrica. E nem sempre são 

causadas pela água ingerida, muitas vezes a periculosidade advem de mosquitos, vetores e 

transmissores que se reproduzem na água e são responsáveis por endemias e epidemias.62 

Depreende-se, por conseguinte, que em dias atuais, os impactos ocasionados podem ser 

exemplificados quanto a situação da população menos favorecida, que é a mais afetada pelos 

efeitos negativos do meio ambiente desequilibrado e do consumo desenfreado. Em suma, essa 

parte da sociedade não tem o mesmo acesso à água potável quanto os demais e em conseqüência 

mais expostos a riscos a saúde, para contraírem doenças, esse fator coaduna com a má distribuição 

e excesso populacional. É notório que os problemas apenas se acumulam. Em virtude desse quadro 

é necessário que medidas sejam tomadas, com a finalidade desse controle social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto de partida da pesquisa, de analisar a importância da água e seu consumo consciente 

indo de encontro com a problemática da crise Hídrica, destacou a relevância das dimensões da 

sustentabilidade, visto que, restou evidenciado que a consciência de inesgotabilidade deve acabar, 

por não ser possível vivenciar um consumo distante dos princípios de sustentabilidade e sem 

preocupação. 

Constatou-se, portanto que, crise global causada pela crescente demanda global de recursos 

                                                        
60 Desde da proteção da diversidade cultural até a garantia real do exercício dos direitos humanos, para eliminar qualquer tipo de 

discriminação ou o acessoa educação, todos caem sob esta rubrica. FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, 
sostenibilidad y ciudadanía. Construímos juntos el futuro? Revista NEJ – Eletrônica. p. 322. 

61 ONU. Declaração da “ONU Água” para o dia mundial da água 2010. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso 
12 janeiro 2016. 

62 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. p.527. 
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hídricos para atender às necessidades agrícolas e comerciais da humanidade, bem como crescente 

necessidade de saneamento básico 

De maneira satisfatória, pode-se perceber que o problema central da presente pesquisa, foi 

solucionado, a perceber que o equilíbrio proposto na aplicação da sustentabilidade, entre as 

relações ambientais, sociais e econômicas é efetivamente necessário para um bom funcionamento 

do princípio da dignidade da vida humana. Nesse sentido, a sustentabilidade deve ser vista através 

dos três pilares apresentados na presente pesquisa, de maneira que, haja equilíbrio e interação para 

o alcance do bem maior de toda a sociedade.  

Bem como, foi alcançado o objetivo geral de analisar as dimensões da sustentabilidade e seu 

equilíbrio ante ao recurso hídrico, visto a importância de uma tutela ambiental firmada e consciente, 

tende a resultar em diminuição de desigualdade na área social, bem como um sistema econômico 

eficaz, concretizando assim a sustentabilidade. 

Vislumbra-se, portanto, que a temática central do presente artigo, sem dúvida corrobora 

para o crescimento do Direito Ambiental, pois visa o equilíbrio em suas dimensões.  

Deveras, a ligação entre a humanidade com o meio ambiente, não deve ser baseada em um 

tripé, desequilibrado e comprometido em relação aos recursos naturais. Portanto, como evidenciou 

a presente pesquisa, é fundamental que haja uma visão fundada nos princípios da sustentabilidade 

e racionalização, em que o ser humana seja parte do meio em que vive, e não esteja acima dele, 

pois como parte integrante é responsável pela proteção e prosperidade da Terra. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DO ESTADO CONTEMPORÂNEO NA TUTELA DO MEIO 

AMBIENTE1 

 

João Batista da Cunha Ocampo Moré2 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo contemporâneo implicou uma verdadeira revolução na vida dos seres humanos e 

na sua interação com o meio ambiente. Em nome do progresso tecnológico e econômico 

desenfreado a natureza foi relegada ao último plano e sofre atualmente as consequências nefastas 

desse dito “progresso” com a iminente possibilidade de extinção da vida no planeta Terra.  

Diante deste contexto, procura-se no presente estudo apontar as causas dessa chamada 

“crise ambiental” e o papel do Estado Contemporâneo em promover a solução para este mal que 

aflige seriamente a existência dos seres vivos no globo terrestre.  

A poluição ambiental, sob as mais diversas formas, o consumo desenfreado, a produção em 

níveis inimagináveis, o fomento de uma indústria de supérfluos que injetam na mente humana uma 

suposta ideia de felicidade, seriam, entre muitos outros, fatores de risco para o descalabro sócio-

ambiental em que vivemos.  

O problema que se apresenta reside em como conciliar esse denominado progresso 

econômico de maneira racional e sustentável sem o comprometimento dos recursos naturais 

indispensáveis à sobrevivência. É preciso, pois, postar um olhar diverso ao conceito de Modernidade 

que possa proporcionar a formação de um Estado sustentável dentro de uma concepção jurídica e 

política de respeito a valores morais e éticos numa fraternidade de interesses sociais em busca do 

bem comum.  

Primeiramente, analisa-se o Estado Contemporâneo e sua inerente função social para a 

                                                        
1 Artigo desenvolvido para o 6º Seminário Internacional de Governança e Sustentabilidade entre os dias 9 e 10 de junho de 2016 na 

Universidade de Alicante (Espanha). 

2 João Batista da Cunha Ocampo Moré é Juiz de Direito Estadual na Comarca de Timbó, Santa Catarina - Brasil, graduado em Direito 
pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração e 
Gerência – UDESC/ESAG; Doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; Mestre em Direito pela 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e Professor de Direito Processual Civil na Uniasselvi campus Leonardo da Vinci em Indaial, 
endereço para correspondência: jbcom10@hotmail.com 
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formação de uma Sociedade justa e fraterna voltada para o bem comum ou coletivo. Num mundo 

de desigualdades, fome e miséria, riscos de todas as sortes, o ente estatal volta ao palco da 

intervenção de modo a assegurar a proteção e o equilíbrio entre liberdade e igualdade.  

Num segundo momento, apresenta-se, na especificidade do tema sob análise, a crise 

ambiental na Sociedade mundial, com destaques para os componentes e fatores dos riscos sociais 

da contemporaneidade que afetam a sustentabilidade do planeta em nome do desenvolvimento 

econômico e da acumulação de riquezas.  

Em contrapartida, o combate à referida crise ambiental na Sociedade de risco tem como 

pressuposto uma ordem constitucional legítima e voltada para a tutela do meio ambiente, sem a 

qual torna ineficaz qualquer esforço no sentido de debelar a realidade vivenciada até então, 

conforme se procurará demonstrar numa terceira etapa deste estudo.  

Num estágio adiantado da contemporaneidade, retrata-se um modelo ideal de Estado 

sustentável que possa aglutinar elementos de preservação do planeta sem prejuízo do 

desenvolvimento econômico e social, numa espécie de convivência pacífica e fraterna sem 

desrespeito aos valores fundamentais da pessoa humana e da natureza, dentro de limites e 

possibilidades delineados por uma ordem política e jurídica emanada de um Estado imbuído de sua 

função social voltada à conservação ambiental.  

Por fim, são apresentadas as considerações finais do tema proposto, tendo em conta o 

conteúdo desenvolvido no corpo do trabalho, retratando a síntese das reflexões desenvolvidas de 

sorte a estimular maiores estudos para a compreensão mais aprofundada do papel social do Estado 

contemporâneo na tutela do meio ambiente.  

Quanto à metodologia aplicada, na Fase de Investigação e de Tratamento de Dados foi 

utilizado o Método Indutivo, assim como o Relatório dos Dados foi elaborado sob a base Lógico-

Indutiva.3 

Nas fases da pesquisa são acionadas as técnicas da Categoria, do Conceito Operacional, do 

Referente e da Pesquisa Bibliográfica4.  

 

                                                        
3 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12. ed. rev. Florianópolis: Conceito, 2011. p. 92-94. 

4 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12. ed. rev. Florianópolis: Conceito, 2011. p. 92-94. 
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1. O ESTADO CONTEMPORÂNEO E A SUA FUNÇÃO SOCIAL 

 A evolução do Estado5 atravessou períodos de maior e menor intervenção na Sociedade ao 

longo da História, constituindo ondas de contração e expansão, assim se deu com o liberalismo, o 

socialismo e o neoliberalismo.  

 O Estado Moderno fundou-se como uma contraposição ao absolutismo do governante real 

em relação aos seus súditos, elevando a liberdade como símbolo destacado e estabelecendo direitos 

de forma escrita em Constituições.  

 Os direitos de primeira geração ou dimensão traduzidos pelo signo da liberdade são os que 

melhor caracterizam o Estado Moderno, na medida em que garantem a autonomia do indivíduo 

frente ao Estado absolutista e clerical.6  As chamadas liberdades negativas se contrapunham ao 

poder real pois limitavam o poder do Estado como a proteção à propriedade e às liberdades 

individuais.7  

 O Estado  Moderno organizado por uma Constituição tendo como figurantes o Rei e o Povo 

numa espécie de dualismo teve como sucessor o Estado Contemporâneo partindo do marco 

histórico da Constituição Mexicana de 19178, a qual apresenta uma expressiva conotação de direitos 

sociais.  

 O Estado Contemporâneo está intrinsicamente ligado à função social atingindo dessa forma 

o seu escopo máximo que é o de servir exclusivamente à Sociedade que o criou9, e na lição de Heller 

a Teoria do Estado, “pode e deve indagar o sentido do Estado cuja expressão é a sua função social, 

a sua ação social objetiva”.10 

 Pasold conceitua a função social do Estado Contemporâneo nos seguintes termos11: 

                                                        
5 “[...] ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território”. DALLARI, Dalmo de 

Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 118. 

6 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia. Florianópolis: Conceito Editorial, 2011. v. 3. p. 54. 

7 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

8  PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev. amp. Itajaí/SC: Univali, 2013, ebook 
http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx, p. 15-1 

9  PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev.amp. Itajaí/SC: Univali, 2013, ebook 
http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx, p. 10. 

10  HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1968. Título original: 
Staatslehre. p. 243. 

11  PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev.amp. Itajaí/SC: Univali, 2013, ebook 
http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx, p. 57. 
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A Função Social deve implicar ações que – por dever para a com a Sociedade – o Estado tem a 

obrigação de executar, respeitando, valorizando e envolvendo o seu SUJEITO, atendendo o seu 

OBJETO e realizando os seus OBJETIVOS, sempre com a prevalência do social e privilegiando os valores 

fundamentais do ser humano. 

A conceituação complexa retratada da função social do Estado exige um conjunto dinâmico 

de ações voltadas para um dever de agir à consecução do fim maior do Estado que é o de promover 

o bem comum reafirmando dessa forma o compromisso firmado entre Estado e Sociedade.  

Na teoria evolutiva do Estado, é inerente ao Estado Contemporâneo o seu compromisso com 

os direitos sociais e coletivos, tidos como de segunda geração ou dimensão, servindo como critério 

diferenciador do Estado Moderno, ao possibilitar uma intervenção do Estado nos domínios 

econômico e social.12 

O Estado Contemporâneo torna-se agente de promoção da igualdade sem prejuízo da 

liberdade, e “buscando a preservação da igualdade de possibilidades, com liberdade, a democracia 

deixa de ser um ideal utópico para se converter na expressão concreta de uma ordem social justa”.13 

A igualdade preconizada por sua vez não se satisfaz ao aspecto formal de uma mero discurso, 

exige-se como condicionante à função social estatal que seja implementada por meio de ações 

positivas que assegurem a concretização dos direitos sociais fundamentais dos cidadãos.  

Na lição de Pedro Abreu14:  

O Estado Social é chamado a interferir na sociedade, para por fim às enormes desigualdades que 

separavam os poucos ricos de uma multidão de pobres e miseráveis. O Estado, desta feita, é 

protagonista na garantia de novos direitos atribuídos aos cidadãos. Educação e saúde públicas são 

enunciados como direitos fundamentais de segunda geração. Os primeira geração haviam-se 

consolidado com as bases do Estado Liberal. O Estado Social passa a garantir as condições normativas 

e materiais de eficácia desses novos direitos. Modifica-se a noção de igualdade. Não se abandona a 

ideia de igualdade formal, só que se passou a concebê-la com maior vigor, também numa perspectiva 

material. É insuficiente, agora, o mero discurso de que os homens são iguais no momento da aplicação 

da lei. Reconhece-se claramente que as desigualdades fáticas entre os cidadãos impedem uma 

verdadeira aplicação igual da lei entre os considerados iguais.  

Na mesma linha evolutiva do Estado Contemporâneo e sua função social estão os direitos de 

terceira geração, que se inserem no signo da fraternidade ou da solidariedade e que embutem a 

                                                        
12  PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev.amp. Itajaí/SC: Univali, 2013, ebook 

http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx, p. 32. 

13 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 307. 

14 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia. Florianópolis: Conceito Editorial, 2011. v. 3. p. 474-475. 
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proteção ao meio ambiente, objeto específico do presente trabalho.  

A importância ao meio ambiente se acentua na contemporaneidade e exige uma tutela 

jurídica mais abrangente e efetiva, considerando que a vida no planeta se mostra fragilizada com as 

práticas nocivas à natureza determinadas pelo homem na busca do enriquecimento desmensurado 

e irracional à custa da exploração da terra, água e ar. 

Os Princípios da Fraternidade ou Solidariedade não apenas devem ser preservados como 

também implementados, como meio de garantir o futuro da Sociedade, pois “uma Sociedade 

fraterna é aquela que tem como bem social o sentido da existência do Humano e, a continuidade 

dela, no tempo e espaço da biosfera”.15 

Pasold adverte que a proteção do meio ambiente está inserida na função social do Estado, o 

qual deverá agir de forma permanente, eficiente e eficaz, com a legitimidade que a Sociedade lhe 

conferiu.16 

Nesse propósito, cabe ponderar que “a Sociedade Contemporânea tem construído um 

sistema social que compromete não só o sentido da existência do humano, mas a continuidade dela 

no espaço e tempo da biosfera”, de sorte que não se pode mais observar a Sociedade pelo homem 

mas pelo ambiente ao qual pertence, o que lhe retira o direito de agir livremente de forma 

irresponsável e imoral.17  

A importância fundamental de um Estado Contemporâneo comprometido com a sua função 

social de proteger o meio ambiente mostra-se evidenciada sobretudo na atual crise mundial 

causada por reiterados impactos destrutivos do homem ao meio ambiente, e que já vem se 

mostrando irreversível se políticas preventivas e repressivas não forem implementadas com maior 

brevidade. 

 

2. A CRISE AMBIENTAL NA SOCIEDADE MUNDIAL 

Os dois últimos séculos foram marcados por um enorme avanço científico e tecnológico do 

                                                        
15 SILVA, Ildete Regina Vale da Silva e BRANDÃO, Paulo de Tarso. Constituição e Fraternidade: o Valor Normativo do Preâmbulo da 

Constituição. Curitiba: Juruá, 2015. p. 169. 

16  PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev.amp. Itajaí/SC: Univali, 2013, ebook 
http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx, p. 69. 

17 SILVA, Ildete Regina Vale da Silva e BRANDÃO, Paulo de Tarso. Constituição e Fraternidade: o Valor Normativo do Preâmbulo da 
Constituição. Curitiba: Juruá, 2015. p. 149. 
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homem na Sociedade, transformando aceleradamente o seu estilo de vida e uma nova concepção 

individualista de valores voltada para o consumo e o acúmulo de bens materiais surge sem levar em 

conta os custos ambientais presentes e futuros.  

O desenvolvimento econômico propulsionado pela Revolução Industrial nos séculos XVIII e 

XIX, a par do progresso material, implicou uma degradação das condições de trabalho do homem e 

do próprio meio ambiente pelo uso indiscriminado de agentes poluentes e exploração indevida dos 

recursos naturais, o que levou a um despertar da Sociedade no sentido de buscar um equilíbrio 

entre o capital e o trabalho e minorar os efeitos dos impactos da ação do homem moderno sobre a 

natureza.  

Essa tomada de consciência ainda que tardia vem sendo aos poucos implementada de forma 

global por todos os Estados através de políticas públicas que visam salvaguardar o meio ambiente 

das agressões perpetradas pelos homem, seja por meio de mecanismos de prevenção ou de 

repressão no âmbito civil e criminal, amparados juridicamente por Constituições e Tratados 

Internacionais que elevaram sobremaneira o meio ambiente à categoria de direito fundamental de 

terceira geração difuso, coletivo e individual homogêneo, porquanto voltado à vida de todos e “ 

interessado em proteger os valores fundamentais da pessoa humana”.18 

Nada obstante o despertar tardio da humanidade frente ao meio ambiente, não há como 

divergir que se vive em uma Sociedade de Risco19, em que o custo do desenvolvimento econômico 

não sustentável tem sido fator catalisador das desordens ambientais ocorridas em nosso planeta. 

Al Gore, político e ambientalista norte-americano, em relação ao aquecimento global, acena 

com uma perspectiva sombria caso não haja uma reação contrária (backlash) 20  à marcha da 

Sociedade de Risco: 

O aquecimento global deve ser uma prioridade, pois, se não for resolvido, torna piores todos os outros 

problemas. Talvez o mais importante seja termos autoridade moral e visão necessárias para solucionar 

essas outras crises à medida que avançamos rumo ao desafio de resolver o problema do aquecimento 

global. É, de longe, a crise mais séria que a civilização já enfrentou. Precisamos encontrar maneiras de 

                                                        
18 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do Direito Processual Ambiental. São Paulo. Saraiva. 5. ed. revista, ampliada e 

atualizada. 2012. p. 52-53. 

19 “A sociedade de risco é a consequência ou o resultado do modelo de produção e consumo industrial baseado na maximização do 
lucro e no desenvolvimento a qualquer preço. Trata-se da consolidação de uma sociedade em situação periclitante de risco 
pluridimensional, na qual a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam o componente básico e a única certeza decorrente 
das condutas humanas na atualidade” CRUZ, Paulo Márcio et al. A atuação do poder judiciário na implementação das políticas 
públicas ambientais. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 8, n. 2, p. 111-132, jul./dez. 2011. 

20 “Forte sentimento reativo de um grupo social a uma tendência na sociedade ou na política” FIDDES, Ann et ali. CAMBRIGDE, 

Advanced Learner’s Dictionary. Hong Kong. Cambridge University Press, 2ª edição, 2005, p. 82.  
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nos comunicarmos sobre a verdade dessa crise. Devemos isso aos nossos filhos, aos nossos netos e a 

nós mesmos, pois as consequências do aquecimento global estão começando a aparecer. 

O Brasil foi atingido pelo primeiro furacão da história do Atlântico Sul, em 2004. As tempestades estão 

mais fortes por causa do aquecimento global. As doenças tropicais entram em áreas onde nunca 

estiveram. O derretimento das geleiras das calotas polares ameaça provocar um aumento catastrófico 

do nível do mar. A estrutura da civilização estará ameaçada, a não ser que comecemos a interromper 

toda essa poluição que causa o aquecimento global. São 17 milhões de toneladas por dia. Isso é o que 

colocamos na atmosfera terrestre. Precisamos reduzir esse montante drasticamente.21  

 Na gravidade do panorama acima traçado, cabe ao homem refletir sobre o seu 

comportamento adotado na História, sobretudo nos últimos séculos em que a exploração dos 

recursos naturais e a explosão demográfica trouxeram a degradação ecológica a ponto de se cogitar 

na extinção de sinais de vida no planeta no futuro. 

 Em primeiro lugar, a visão antropocêntrica de que o mundo gira em torno do homem deve 

sofrer uma reavaliação estrutural, na medida em que o seres humanos, embora dotados de 

racionalidade e inteligência, constituem apenas um componente da vida num sistema complexo de 

ambientes envolvendo solo, fauna, flora, ar, recursos hídricos, em que tudo deve estar em equilíbrio 

para que haja qualidade de vida para todos.22  

 Em segundo lugar, o binômio bens finitos versus necessidades infinitas deverá ser reajustado 

por uma mudança de cultura e de mentalidade, “que refreie a civilização do consumo e do 

desperdício e injete na sociedade uma preocupação maior com a equidade intergeracional”.23 

 Como adverte Ulrich Beck, Natureza e Sociedade na modernidade reflexiva não podem mais 

estar dissociadas e em contraposição, mostra-se indispensável ser repensada esta relação.24 

 Aponta Beck25:  

Com a degradação industrialmente forçada das bases ecológicas e naturais da vida, desencadeia-se 

uma dinâmica evolutiva social e política sem precedentes históricos, até agora totalmente 

incompreendida, e que também acaba impondo com sua tenacidade uma reconsideração da relação 

entre a natureza e a sociedade.  

 Em terceiro lugar, no contexto da crise ambiental na Sociedade mundial de risco, é preciso 

                                                        
21 GORE, Al et al. Grandes Entrevistas do Milênio: o olhar de grandes pensadores sobre o mundo atual e suas perspectivas. São Paulo. 

Editora Globo, 2008, p. 88. 

22 JAGUARIBE, Hélio. Introdução ao Desenvolvimento Social. São Paulo. Círculo do Livro S.A, 1978, p. 177-178. 

23 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco. São Paulo. Revista dos Tribunais. 6ª edição. 2009, p. 789-790. 

24 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra Modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo. Editora 34. 2ª 
edição. 2011. Título original: Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne. p. 98. 

25 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra Modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo. Editora 34. 2ª 
edição. 2011. Título original: Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne. p. 98. 
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considerar o âmbito global do seu alcance, eis que a degradação ambiental em um país ou em 

determinado território é também um problema em todos os demais países e espaços terrestres, 

haja vista a conectividade e a interpendência inerentes ao mesmo planeta. Todos fazem parte de 

um todo; logo, as consequências serão sentidas por todos.26 E assim, é preciso uma visão global e 

uma tomada de atitudes local, com a formação de um paradigma construído com base no Estado 

democrático de Direito Ambiental e no fortalecimento da cidadania ecológica.27 

 

3. A TUTELA CONSTITUCIONAL AMBIENTAL NA SOCIEDADE DE RISCO 

O paradigma de um Estado democrático de Direito Ambiental na contemporaneidade deve 

estar voltado para a tutela jurídica do meio ambiente, pois a normatividade dos princípios e regras 

é que vai nortear o agir da Sociedade na prevenção e repressão de práticas contrárias a um 

ecossistema equilibrado.  

A problemática global do meio ambiente, por sua vez, exige a união de esforços de todos os 

Estados e organismos internacionais no sentido de uniformizarem práticas e condutas de 

preservação ambiental pela celebração de tratados e acordos legislativos de observância 

obrigatória, numa espécie de responsabilidade conjunta, na medida em que os riscos da 

modernização “possuem uma tendência imanente à globalização”.28 

O marco internacional do Direito Ambiental e das relações internacionais remonta à 

Conferência da ONU em Estocolmo (1972), declarando como direito fundamental do homem um 

meio ambiente sadio e de qualidade. Mais tarde, em 1992, no Rio de Janeiro, outra Conferência de 

relevo reafirmou o direito a uma vida saudável com enfoque no meio ambiente, e assim 

paulatinamente a preocupação ambiental foi ganhando importância com a assinatura de tratados e 

a formação de tribunais internacionais concernentes aos direitos humanos, bem como à sucessiva 

constitucionalização da proteção ao meio ambiente em diversos países.29 

 

                                                        
26 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra Modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo. Editora 34. 2ª 

edição. 2011. Título original: Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne. p. 26. 

27 LEITE, José Rubens Morato et al. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2ª edição. 2004. 
p. 10. 

28 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra Modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo. Editora 34. 2ª 
edição. 2011. Título original: Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne. p. 43. 

29 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo. Editora Malheiros. 17ª edição. 2009. p. 61. 
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 A Constituição brasileira incorporou a proteção ao meio ambiente na categoria de direito 

fundamental, posto que visa a assegurar a vida para as presentes e futuras gerações, além de 

consagrar a universalidade do direito ambiental e a responsabilidade do poder público e da 

coletividade na sua defesa.30 

 Na visão de Bobbio, o direito ambiental decorre de uma nova geração voltada a proteger a 

Sociedade dos perigos decorrentes dos avanços tecnológicos que estimularam a reação de 

movimentos no âmbito dos próprios Estados ou internacionalmente.31 

 Nesse aspecto, visualiza-se o indissociável entrechoque entre o desenvolvimento 

tecnológico e os riscos advindos ao meio ambiente decorrente dessa equação, de modo que a 

administração e a prevenção de tais riscos passa a ser tarefa fundamental da poder público num 

modelo de Sociedade pós-industrial.32 

 Paulo Cruz et al destacam que: 

O novo cenário é movediço, inspira cautela, requer atuação estratégica e antecipada. Porém, não é 

compatível com o imobilismo, ou seja, com a omissão. A convivência com situações de risco será uma 

constante no futuro da humanidade, gera um ambiente notabilizado pela insegurança e pela 

imprevisibilidade e requer um esforço também sinérgico e cumulativo de todos na sua gestão e 

controle a níveis de tolerabilidade. Deve ser entendido como alavanca propulsora ou chave que aciona 

a inteligência coletiva para atuar cooperativamente na definição dos destinos da humanidade.33 

 A par da grave incumbência do poder público em prevenir e gerir os riscos de uma Sociedade 

pós-industrial e ao mesmo tempo facilitar o desenvolvimento econômico e tecnológico, há de se ter 

em mente que – de fato – o esforço protetivo ambiental deve emergir não só do ente estatal mas 

de toda a coletividade por ele representada, numa espécie de dever cooperativo que decorre da 

própria Constituição.  

 Nesse sentido, Canotilho assinala que “um direito fundamental, enquanto protegido, 

pressuporia um dever correspondente” a ser observado por todos os cidadãos como os deveres 

fundamentais decorrentes da solidariedade e da fraternidade e entre estes o de proteção ao meio 

                                                        
30 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo. Editora Saraiva, 5ª edição. 2004. p 14-15. 

31 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Regina Lyra. Rio de Janeiro. Editora Campus. 3ª Tiragem. 2004. Título original: 
L’età dei Diritti. p. 229. 

32 CRUZ, Paulo Márcio et al. A atuação do poder judiciário na implementação das políticas públicas ambientais. Revista de Direito 
Internacional, Brasília, v. 8, n. 2, p. 111-132, jul./dez. 2011, p. 120. 

33CRUZ, Paulo Márcio et al. A atuação do poder judiciário na implementação das políticas públicas ambientais. Revista de Direito 
Internacional, Brasília, v. 8, n. 2, p. 111-132, jul./dez. 2011, p. 120. 
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ambiente.34  

 A tutela ao meio ambiente, que se traduz em um bem de uso comum do povo, configura-se 

assim num dever conjunto entre Estado e Sociedade expresso num conjunto de ações preventivas 

e restritivas, de fazer e não fazer, que permitam alcançar o equilíbrio sustentável entre a 

preservação da vida no planeta para as presentes e futuras gerações e o desenvolvimento 

tecnológico e a administração eficaz dos riscos inerentes à sua obtenção, “já que o meio ambiente, 

como fonte de recursos para o desenvolvimento da humanidade, é , por suposto, uma das 

expressões máximas do ‘bem comum’”.35 

 Para Gabriel Real Ferrer a tarefa de cuidar do meio ambiente não pode ser atribuída 

exclusivamente aos poderes públicos, mas a todos em conjunto que participam de uma 

determinada Sociedade e cujas decisões e ações trarão repercussões no desenvolvimento e na 

sustentabilidade que se pretende para os modos de vida.36   

Na esfera de proteção ao meio ambiente, igualmente, importante papel desempenha o 

Judiciário na resolução de conflitos intersubjetivos e de dimensões difusas e coletivas, dispondo os 

titulares do direito de instrumentos processuais de acesso à justiça previstos na própria 

Constituição37, como é o caso da brasileira, que elenca ações de cunho protetivo no âmbito civil e 

penal, inclusive com a possibilidade de responsabilização penal de pessoa jurídica, porquanto “são 

exatamente as empresas que têm as mais graves responsabilidades na produção de danos ao 

ambiente”.38 

 Na conjuntura pluridimensional dos direitos fundamentais, a atuação do Poder Judiciário, 

“enquanto guardião das promessas democráticas e da ordem constitucional”, revela-se assim um 

marco importante para a tutela constitucional do meio ambiente, na defesa intransigente dos 

valores constitucionais, “na perspectiva intervencionista e transformadora para a emancipação do 

homem na sociedade, para o seu pleno desenvolvimento humano e para a consolidação da Justiça 

                                                        
34 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra. Almedina. 7. ed. 2003. p. 532-533 e 

536. 

35 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco. São Paulo. Revista dos Tribunais. 6ª edição. 2009, p. 194. 

36 FERRER, Gabriel Real. La Construcción de Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 12002. Pamplona.  

37 “Não se olvide que a ação popular e a ação civil pública serão alguns dos principais meios pelos quais a população poderá atuar, 
interferindo também na implementação de políticas públicas pela Administração, de modo que o Judiciário possa resguardar o 
conteúdo esencial dos direitos fundamentais dos cidadãos” ABELHA, Marcelo. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. Rio de Janeiro. 
Forense Universitária. 3ª edição. 2009. p. 26. 

38 MILARÉ Edis et al. Direito Penal Ambiental – Comentários à Lei 9.605/98. São Paulo. Millennium. 2002. p. 14. 
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Social e Ambiental”.39 

 A tutela ambiental constitucional numa Sociedade de risco mostra-se inserida numa 

conjuntura multifacetária e complexa transformando os cidadãos de sujeitos passivos de direitos a 

titulares ativos de deveres e obrigações em atuação conjunta com o Estado (Poder Público)  para a 

busca do direito fundamental à vida presente e futura, dentro de uma equidade intergeracional que 

se espera minimamente possível na conformidade de um desenvolvimento sustentável e 

equilibrado. 

 

4. O ESTADO SUSTENTÁVEL 

A existência do Estado e a função social que deve cumprir só se justificam se houver a 

preservação da vida de todas as espécies, com qualidade e em harmonia com o meio ambiente40 

ecologicamente equilibrado, como pressuposto para a realização conjunta dos direitos 

fundamentais do homem. 

A noção da dignidade da pessoa humana41 e o compromisso inclusivo como fundamento de 

um Estado Contemporâneo apresenta múltiplas dimensões que servirão de norte para os direitos 

fundamentais, e dentre estas se destaca a dimensão ecológica da dignidade, a qual ainda que “não 

seja equivalente em si ao reconhecimento de uma dignidade da vida não humana (pois ambas, 

embora relacionadas, não se podem confundir),” resguarda deveres para com a natureza e as suas 

diversas formas de vida.42  

No momento contemporâneo em que os Estados evoluem para a globalização e a 

transnacionalidade, numa verdadeira mudança de paradigma, o respeito aos direitos fundamentais 

                                                        
39 CRUZ, Paulo Márcio et al. A atuação do poder judiciário na implementação das políticas públicas ambientais. Revista de Direito 

Internacional, Brasília, v. 8, n. 2, p. 111-132, jul./dez. 2011, p. 124. 

 

40 “é o conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas” FIORILLO, Ceso Antonio Pacheco. Princípios do Direito Processual Ambiental. São Paulo. Editora Saraiva. 5. 
ed. 2012. p. 54. 

41  “...,temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e cor-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o 

devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida”. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos 
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 10. ed. 2015. p. 70. 

42 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre. 
Livraria do Advogado. 10. ed. 2015. p. 70. 
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se constitui elemento central e indispensável ao equilíbrio do planeta e de suas formas de vida, na 

medida em que os impactos de degradação humana e não humana afetam conjugadamente em 

variáveis dimensões países e territórios que se encontram numa relação inevitável de 

interdependência e comunhão de interesses voltados para a sustentabilidade mundial. 

Como destacam Paulo Cruz et al43: 

Em suma, a emergência de novas estratégias globais de governança, regulação e intervenção, 

baseadas num paradigma de aproximação entre povos e culturas, na participação consciente e 

reflexiva do cidadão na gestão política, econômica e social, deve ser um projeto de civilização 

revolucionário e estratégico de futuro, pautado na consciência crítica acerca da finitude dos bens 

ambientais e na responsabilidade global e solidária pela sua proteção, defesa e melhora contínua de 

toda a comunidade de vida e dos elementos que lhe dão sustentação e viabilidade.  

 Nesse contexto, a sustentabilidade44 se constitui princípio intrínseco para que um Estado 

Contemporâneo cumpra a sua função social na tutela do meio ambiente, que juntamente com a 

larga participação da Sociedade agirão numa perspectiva global de longo prazo e não apenas local, 

para uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.  

Embora corresponda a uma unidade fictícia, o Estado de Direito ambiental deverá ser o 

instrumento de um modelo a ser seguido, com a consciência de que esse Estado não será a panacéia 

da crise instalada, mas servirá “como transição da irresponsabilidade organizada para uma condição 

em que o Estado e a sociedade passam a influenciar nas situações de risco”, se inteirando da 

realidade e fazendo uso do aparato jurídico e institucional que garantam o mínimo de 

sustentabilidade ambiental.45 

Uma Sociedade real e pluralista, corresponderia na concepção de Bobbio, a um Estado 

democrático transladado de um modelo centrípeto de poder para uma realidade centrífuga que não 

se limita a um centro de poder, mas que está fundada na soberania popular, e que se pode 

denominar de Sociedade “policêntrica ou “poliárquica” ou “policrática”.46 

                                                        
43 CRUZ, Paulo Márcio Cruz et al. A Transnacionalidade e a Emergência do Estado e do Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio 

e STELZER, Joana (Org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba. Juruá Editora. 2009. p. 69-70. 

44  “…princípio constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com eficácia direta e imediata, a 
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente 
inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de 
modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância 
homeostática com o bem de todos” FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2011. p. 
40-41. 

45 FREITAS, Vladimir Passos de. Julgamentos Históricos do Direito Ambiental. Campinas. Millennium Editora. 2010. p.  296. 

46 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo. Paz e Terra Editora. 10ª edição, 
2000, Título original: Il futuro della democracia. p. 36.  
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A ideia de um Estado sustentável numa Sociedade de Risco não pode prescindir de uma visão 

alargada e plural que permita um debate argumentativo-racional e uma participação efetiva de 

todos os integrantes da comunidade social, considerando os interesses diversos inerentes a uma 

democracia, seja do ponto de visa econômico, cultural, ético, social, jurídico, político, religioso, os 

quais deverão ser sopesados e equacionados rumo ao ponto de equilíbrio da sustentabilidade.  

 Nesse sentido, no âmbito jurídico constitucional, convém apontar o pensamento de Peter 

Häberle acerca da Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, que permite uma maior 

compreensão do acesso à justiça, “a partir da ótica de que há ampla possibilidade de acesso direto 

à Constituição pelos juízes e por meio das próprias ações constitucionais de tutela dos interesses 

transindividuais.” 47 

Häberle, baseado no pensamento de Karl Popper48, idealiza uma Sociedade democrática e 

plural formada por diversos segmentos, seja da política, mídia, ciência, associações, igrejas, experts, 

pareceristas, os quais em conjunto contribuirão para a formação de um consenso argumentativo 

sobre questões constitucionais que melhor se adequam à realidade presente.49 

O Estado sustentável deve também partir de uma pluralidade de dimensões que se traduzem 

numa complexidade poliédrica voltada para o social, a ética, o jurídico-político, o econômico e 

ambiental que se entrelaçam em si de modo sistêmico numa dialética de sustentabilidade.50 

A dimensão da sustentabilidade social assinala um modelo inclusivo, em que todos os seres 

devem estar interligados e respeitados os direitos fundamentais sociais; a dimensão ética se mostra 

marcada pela solidariedade e cooperação, em que “o outro, no seus devido apreço, jamais seja 

coisificável”, tendo o Estado o seu fim ético marcado pelo bem-estar; a dimensão ambiental 

preconiza a dignidade do ambiente dentro de uma equidade intergeracional que permita mantê-lo 

limpo e com o uso racional dos recursos disponíveis; a dimensão econômica da sustentabilidade 

leva em conta a reestruturação do consumo e da produção e os fatores que influenciam no capital 

                                                        
47 LEITE, José Rubens Morato et al. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2ª edição. 2004. 

p. 151. 

48 Popper “definiu como uma ‘sociedade aberta`- aquela em que se permite o debate crítico e tolera-se a oposição – não é apenas 
preferível, mas também mais eficaz. É a melhor forma de gerir o proceso de mudança sem fim, que, no dizer de Popper, é o que 
caracteriza a sociedade moderna.” HARDWOOD, Jeremy. Filosofia: um guia com as ideias de 100 grandes pensadores. Tradução 
de Henrique Monteiro. São Paulo. Editora Planeta. 2013. p. 151. 

49  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para a 
Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2002. 
p. 20-23. 

50 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2011. p. 55. 
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e trabalho e as rendas mínimas necessárias para a redução das desigualdades dentro de uma política 

econômica sustentável; e por fim, a dimensão jurídico-política, que estabelece o conjunto de 

direitos e deveres de uma Sociedade, de onde “brotará o Estado sustentável, lastreado no Direito 

que colima concretizar os direitos relativos ao bem-estar duradouro das atuais gerações, sem 

prejuízos das futuras”.51  

O paradigma do Estado Contemporâneo e a sua função social ambiental é pois aquele que 

está verdadeiramente comprometido com os valores constitucionais da pluridimensionalidade da 

sustentabilidade e a sua concretização na realidade para um desenvolvimento sustentável dentro 

de uma perspectiva que anula o paradigma do crescimento econômico como um fim em si mesmo, 

representado pela decadência e pela insaciabilidade patológica e compulsiva e que sacrifica 

irracionalmente o meio ambiente.52  

Somente um novo paradigma pode provocar uma virada cultural na compreensão da vida 

sistêmica, “mediante a construção de Agenda de convergência, apta a dar jeito aos complexos 

desafios ambientais”, entrelaçados aos também desafios éticos, políticos e econômicos.53  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temática do Estado Contemporâneo e sua função social de proteção ao meio ambiente 

mostrou-se reveladora de uma complexidade abrangente e reflexiva envolvente de uma teia de 

diferentes campos da ciência que tratam dos problemas mundiais no componente humano e 

ambiental.  

O homem na concepção aristotélica de animal político54, o qual, portanto, integra a “polis”, 

deve ser objeto de um aprofundado estudo não apenas para a sua compreensão mas sobretudo 

para o seu aprimoramento, porque por sua racionalidade e inteligência é o agente transformador 

da Sociedade e do mundo em que habita e cuja totalidade das espécies vivas sofrem passivamente 

a influência perversa da ação humana rumo à destruição por motivos egoísticos e não harmônicos 

                                                        
51 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2011. p. 54-65. 

52 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2011. p. 78. 

53 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2011. p. 82-83. 

54 “É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a 
viver em sociedade, e que aquele que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma 
cidade, é um ser vil ou superior ao homem”. ARISTÓTELES. A Política. Tradução de Nestor Silveira Chaves. Bauru. Edipro. 2. ed. 
2009. p. 16. 
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com a natureza.  

A crise ambiental descrita no presente trabalho apontou para uma realidade preocupante e 

que, portanto, deverá ser repensada e refletida para que possa haver mudanças necessárias à 

implementação de um Estado que cumpra efetivamente a sua função social de preservação e 

proteção do meio ambiente.  

O desenvolvimento econômico desenfreado e o comportamento predatório do homem 

frente a natureza na busca de lucros incessantes, juntamente com quadros de miséria e de 

desigualdade social, têm imposto um severo custo ao planeta e a formação de uma Sociedade de 

riscos que tende a se tornar irreversível e catastrófica se uma tomada de consciência não for iniciada 

com urgência.  

O Estado e a Sociedade organizada têm um dever conjunto de impedir a degradação 

ecológica do planeta Terra, na medida em que o meio ambiente é um bem comum do povo e 

elencado como direito fundamental constitucional  consubstanciado na solidariedade e na equidade 

intergeracional, e que assim merece total atenção e proteção por parte de todos, seja por meio do 

controle estatal, da mobilização social ou pelos instrumentos jurídicos postos à disposição da 

comunidade. 

A importância da Sociedade aberta de Häberle, bem como a plural democrática, citada por 

Bobbio, mostrou-se pertinente ao tema tratado, considerando a riqueza do debate constitucional 

argumentativo dos mais variados segmentos sociais com vistas à formação de um consenso que 

permita a qualidade de vida e o equilíbrio de todos os seres vivos.  

Por fim, teceu o estudo ponderações do Estado sustentável e o seu paradigma 

multidimensional levando em conta o entrelaçamento social, ético, econômico e político-jurídico, 

numa denominada “complexidade poliédrica”.  

 Em suma, o Estado Contemporâneo se assenta na supremacia dos valores fundamentais do 

Homem e no dever da persecução da sua finalidade social, na medida em que a razão de o Estado 

existir se justifica pela manutenção de uma Sociedade equilibrada com o meio ambiente de sorte a 

assegurar a sobrevivência da espécie humana e dos demais seres vivos do planeta, assim como a 

existência das futuras gerações.  
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O PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL INTERNACIONAL COMO 

INSTRUMENTO DA EFETIVAÇÃO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

Paola Fernanda de Souza Cunha1 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa possui como objeto a importância à informação ambiental no contexto 

internacional, como instrumento de implementação e pressuposto lógico da efetivação do Princípio 

da Participação Popular, porquanto a informação é um dos postulados essenciais ao regime 

democrático e igualmente ao exercício da cidadania a nível global. 

Seu objetivo geral é analisar a evolução da importância do Princípio da Informação 

internacional como instrumento consagrado nas Convenções e nos Tratados internacionais; visando 

à publicidade, à circulação de dados e à educação ambiental; e, via de consequência, permitir o 

pleno exercício da cidadania ambiental na sociedade contemporânea.    

Analisar-se-á, para tanto, os principais documentos legais cuja premissa é o reconhecimento 

de que o acesso à informação e a Participação Popular legitimam os processos decisórios e, por 

corolário, colaboram para a eficácia das políticas públicas na proteção do patrimônio ambiental 

internacional. 

Observar-se-á por meio destes legados ambientais, o destaque dado à informação ambiental 

como condição sine qua non para estabelecer outro paradigma; o despertar de uma nova 

consciência ambiental, considerando o Planeta Terra como um único meio ambiente. Além disso, a 

percepção de que o avanço na preservação ambiental só será viável, se houver uma Democracia 

Participativa na gestão de qualidade desse bem difuso que afeta à toda coletividade. 

O estudo divide-se em três momentos: primeiramente, compreender o contexto histórico da 

consciência da necessidade da preservação ambiental; segundo, identificar a importância dada ao 

Princípio da Informação internacional, inclusive como direitos fundamental; e, por fim, analisar a 

                                                        
1 Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Campus Itajaí, Santa Catarina, Brasil; Especialista em Direito 

Material e Processual Civil pela Faculdade CESUSC; Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Escola do Ministério 
Pública de Santa Catarina. Assessora de Gabinete junto ao 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Balneário Camboriú, Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina. Endereço eletrônico: paola@tjsc.jus.br 
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evolução deste princípio dentro dos documentos e tratados internacionais como instrumento de 

efetivação de uma Democracia Participativa em prol da proteção do meio ambiente global. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação foi utilizado o 

Método Indutivo 2 , na Fase de Tratamento de Dados o Método Cartesiano, e o Relatório dos 

Resultados expresso na presente pesquisa é composto na base lógica indutiva. 

Nas diversas fases da pesquisa serão utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria3, do 

Conceito Operacional4, e da Pesquisa Bibliográfica5. 

 

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

As preocupações decorrentes das questões ambientais, em especial da biodiversidade, são 

relatadas na Bíblia6, e segundo consta no Livro de Deuteronômio, era proibido o corte de árvores 

frutíferas, sob pena de açoites para os respectivos infratores, enfatizava-se que o homem seria 

julgado por aquilo que ele fizesse contra a natureza, pregava-se também que a natureza não está 

restrita apenas aos animais, mas a tudo que há na terra, portanto, à disposição do homem. Assim, 

fica evidente, que ao longo dos tempos o homem vem se portando como dominador e manipulador 

da natureza. 

Muito embora, desde sempre houvesse postulações diversificadas, Tomaz de Aquino, 

alicerçado em Aristóteles, remete a afirmação de que “o homem está no vértice de uma pirâmide 

natural, em que os minerais (na base) servem aos vegetais, os vegetais servem aos animais que, por 

sua vez, e em conjunto com os demais seres, servem ao homem”7.  

                                                        
2 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-

las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13. 
ed. rev. ampl. atual. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 213.  

3 Nas palavras de Pasold “Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 36.  

4 Segundo Pasold “Conceito Operacional (=Cop) é uma definição para uma palavra ou expressão com o desejo de que tal definição 
seja aceita para efeitos das ideias que expomos”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 54. 

5 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática. p. 215. 

6 "Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a 
golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as 
sitiem?” (Bíblia online, Deuteronômio, Capítulo 20, versículo 19. Disponível em: 
<http://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_20_19/>. Acesso em: 20/04/2016). 

7 MILARÉ, Edis; COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência jurídica. Revista de Direito Ambiental, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 9, n. 36, out/dez. 2004, p. 11. 
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Entretanto, foi com o advento da Revolução Industrial a partir da metade do século XVIII, e 

consequente avanço tecnológico, incentivado pelo racionalismo ocidental, que o homem foi 

confirmando-se na história como dominador e manipulador.  

Assim, ao longo dos tempos e diante das controvérsias filosóficas, surge a cosmovisão 

antropocêntrica 8 , que vem desastradamente considerar os recursos naturais como algo 

ilimitadamente apropriável pelo ser humano, colocando-o no centro de tudo, ou seja, sobrepondo-

o sobre a flora, fauna, solo, água e ar. 

Entrementes, e inobstante todo poderio econômico mundial, os últimos anos vêm 

despertando um novo paradigma, isto é, a proteção da biodiversidade sobre os interesses 

econômicos. Por corolário, a natureza vem conquistando a titularidade de valor jurídico próprio, em 

que se defende uma nova atitude ética e legal; na qual a biodiversidade é sujeito e titular de direitos.  

Neste enfoque, tem-se a cosmovisão biocêntrica9, em que não há tratamento distinto entre 

os seres humanos e os recursos naturais, estabelecendo-se, assim, o respeito a todas às formas de 

vida, pautada em uma ética e postura ambiental, como a única capaz de deter os desmandos do ser 

humano e de sua desenfreada ganância e poder. 

Aliás, conquanto seja plausível considerar que o Direito, sofre limitações normativas no 

sentido de compreender a existência na Terra, no sentido de que pouco se conhece sobre a 

natureza; por outro lado, é impossível dissociar-se das leis naturais. Afinal, deste modo estar-se-ia 

colocando em risco a integridade da vida do próprio ser humano.  

Na atualidade, há nítida compreensão de que é inviável continuar com a degradação 

ambiental, desenfreadamente, tanto que a própria natureza revela as consequências disto, por 

meio do aquecimento global, da escassez de água, da desertificação, entre outros fenômenos que 

vem afetando a sociedade e inclusive causando catástrofes. 

Assim, a partir do momento em que se percebeu a necessidade da preservação ambiental, 

principalmente transpondo fronteiras, verificou-se a imprescindibilidade do Princípio da Informação 

                                                        
8 “A cosmovisão antropocêntrica tem vínculos com o paradigma cartesianonewtoniano, que a reforçou e a levou ao paroxismo nas 

sucessivas etapas da sociedade industrial, da sociedade de consumo e da sociedade chamada pósmoderna, marcada pelo processo 
de globalização”. (MILARÉ, Edis; COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência jurídica. 2004, p. 18). 

9 A cosmovisão biocêntrica, “posiciona-se no sentido de reconhecer deveres do ser humano para com a natureza, sendo esta 
detentora e titular de direitos” (SCARIOT, Nádia Awel. Estado, Sociedade e Meio Ambiente: o advento do direito constitucional 
ambiental e a busca da proteção ambiental. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões. Santo Ângelo/RS, 2009).  
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Ambiental Internacional, pois é o instrumento capaz de fazer com que os cidadãos, as entidades 

públicas e privadas, juntamente com o Poder Público possam equalizar os interesses promovendo 

uma Democracia Participativa e uma nova consciência ambiental. 

 

2.  PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL INTERNACIONAL  

O direito à informação tem natureza coletiva e ocupa o epicentro nos Estados Democráticos. 

Dessa forma, a informação é importante não apenas para constituir uma opinião pública informada, 

mas para que todos possam contribuir de modo efetivo e consciente nos processos decisórios que 

venham a gerar efeitos sobre a natureza.10 

Alguns autores, como Bonavides11, qualificam esse direito como de quarta geração, porque 

a globalização política na esfera da normatividade jurídica os introduziu e universalizou-os no plano 

institucional. Destes direitos, depende a materialização de uma “sociedade aberta do futuro, em 

sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas 

as relações de convivência”. 

Nesta perspectiva, indubitavelmente, os problemas relacionados ao meio ambiente não se 

enquadram mais em conformidade com os limites territoriais fixados por fronteiras politicamente 

estabelecidas e demarcadas. A propósito, no âmbito internacional, diversos documentos realçam a 

necessidade de os governos fomentarem a publicidade e a circulação de informações sobre o 

ambiente.12 

Por corolário, a partir da década de 60, os Estados passaram a refletir sobre os problemas 

ambientais que lhes afetavam, cuja resolução só seria possível com a observância e a consideração 

de que deveriam atuar em mútua cooperação. A par disso, Silva Soares13 preleciona que “diante da 

consciência de que o meio ambiente é um fenômeno que desborda fronteiras nacionais, e as 

questões transfronteiriças somente são resolvidas pelo direito internacional [...]”. 

 

                                                        
10  SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental: na dimensão internacional e 

comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 76-77. 

11 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20 ed. São Paulo: Malheiros, 2007 , p. 571.  

12  SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental: na dimensão internacional e 
comparada. p. 77. 

13 SOARES, Guido Fernando Silva. A proteção do meio ambiente. Barueri: Manole, 2003, p. 10. 
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A crescente percepção pública dos riscos ambientais e o apelo para que sejam instituídas 

formas mais democráticas de geri-los acompanha o reconhecimento de que tudo é político; 

enfatizam, porém, a importância de alargar e reforçar as instâncias de acesso à informação e à 

participação como pleno exercício da cidadania na sociedade contemporânea.14 

Então, o Princípio da Informação ambiental se estabelece como pressuposto necessário a 

uma Democracia ecológica satisfatória, sendo dever de cada Estado participar efetivamente, de 

forma ampla e irrestrita, não apenas na implantação de programas socioambientais eficazes, mas 

também na necessidade de dar publicidade, informação e educação ambiental. Isso porque, o 

objetivo é permitir por meio da informação ambiental, que ocorra a efetiva participação da 

sociedade civil organizada, indicando-a como pressuposto basilar para uma nova consciência 

ambiental; construída a partir da constatação da humanidade sobre a importância do meio 

ambiente preservado num contexto global. 

Por certo, que somente o cidadão devidamente informado e consciente da realidade e da 

problemática ambiental é capaz de atuar qualitativamente no processo político, ensejando a 

autonomia e a autodeterminação da sua condição política. Enfim, há que se considerar que a forma 

como atualmente circula a informação, desordenada e complexa, apenas “o acesso à informação 

permitirá ao indivíduo e ao grupo social como um todo tomarem partido no jogo político”.15 

Neste enfoque, o acesso à informação ambiental enfrenta duas dimensões diferentes para 

sua consagração. Uma delas está relacionada à disponibilidade dos dados e fatos, como por 

exemplo, na hipótese de construção de uma hidrelétrica em área de Mata Atlântica; o estudo de 

impacto ambiental, os dados sociais, antropológicos, econômicos, ambientais, etc, devem estar 

acessíveis a todos. A segunda, diz respeito ao falseamento de informações através dos meios de 

comunicação, que atuam manipulando da opinião pública sob o manto do interesse econômico.16 

À vista disso, deve-se atentar para a vulnerabilidade (técnica, econômica e jurídica, etc) dos 

cidadãos frente ao poder econômico privado e ao Poder Público.  

                                                        
14 GONÇALVES, Maria Eduarda. Europeização e direitos dos cidadãos. In: SANTOS, Boaventua de Sousa. A globalização e as ciências 

sociais. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 346-347. 

15 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente: A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 126. 

16 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente: A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. 2008, p. 126. 
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Na lição de Graf17, o direito à informação constitui um indicador importante no avanço para 

uma Democracia Participativa: oponível ao Estado, corroborando a adoção do princípio da 

publicidade dos atos administrativos; sob o olhar do cidadão. Igualmente, é instrumento controle 

do poder e pressuposto da Participação Popular, na medida em que o habilita a interferir 

efetivamente nas decisões governamentais. Contextualizado, ainda, em conjunto com a liberdade 

de imprensa e o banimento da censura, pode funcionar como instrumento de controle social do 

poder. 

De toda sorte, o acesso à informação atua como meio de equalizar as relações jurídicas, 

possibilitando ao cidadão e às organizações civis, titulares do direito ao ambiente, de reivindicar o 

respeito sobre este direito fundamental.18  

 

3. EVOLUÇÃO NORMATIVA DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO AMBIENTAL INTERNACIONAL COMO 

INSTRUMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA   

Em decorrência dos problemas ambientais comuns das sociedades, houve necessidade de se 

discutir a gestão da qualidade do meio ambiente, porém considerando uma gestão compartilhada, 

sob a responsabilidade não apenas dos respectivos Poderes Públicos, mas igualmente de toda a 

sociedade, ao abrigo de uma solidariedade intercomunitária no âmbito internacional. 

Enfatiza-se, portanto, que para haver ampla discussão e gestão partilhada, é preciso 

primeiramente estabelecer a relevância do Princípio da Informação, como necessidade premente, 

sob o olhar não somente do direito de ser informado e do dever de informar, mas de encontrar na 

história vestígios plausíveis e normativos sobre a importância do tratamento dado à informação 

ambiental internacional19 e seus reflexos no contexto global. 

Assim, cronologicamente, em 1779, tem-se a Carta Política Norte Americana, The Bill of 

Rights of 1779, cujo artigo 1º20  preceitua que o Congresso não pode restringir a liberdade de 

                                                        
17 GRAF, Ana Cláudia Bento. O direito à informação ambiental. In: FREITAS, Vladimir Passos de (Org.). Direito ambiental em evolução. 

V. I. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2002, p. 13-14.  

18 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente: A dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. p. 126-127. 

19  MARIANO, Max Vinicius. Informação Ambiental na Órbita do Direito Internacional. Disponível em: 
<http://www.artigos.com/artigos-academicos/6420-informacao-ambiental-na-orbita-do-direito-internacional>. Acesso em: 
20/04/2016. 

20 Redação dada ao art. 1º da Carta Política Americana de 1779: “O Congresso não pode [...] restringir a liberdade de expressão, ou 
de imprensa, ou o direito do povo reunir-se pacificamente, e de peticionar ao Governo para reparar os agravos”. 
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expressão, nem o direito do povo reunir-se pacificamente e de peticionar ao Governo. 

 Na sequência, em 1789 - “La Déclaration de Droits de l’Homme”, na França, esboça 

timidamente a atenção dada à ciência da informação como direito, como se pode perceber da 

redação do artigo 11:  

A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais preciosos do Homem: 

todo Cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, com a ressalva de responder pelo 

abuso desta liberdade, nos casos determinados pela Lei. 

 Em 1948, após longo período de dormência, foi publicada a principal Carta de Direitos, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, mormente, porque serviu de fundamento para outras 

legislações no cenário mundial. O artigo XIX, por sua vez, consagra o direito à informação em âmbito 

internacional: “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui 

a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”. 

 Em 1950, a Convenção Europeia para Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais, integrada por 22 países da Europa Ocidental, tratou de modo explícito o direito à 

informação; mantendo a internacionalização deste direito, conforme se infere do artigo 10: “Toda 

pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a 

liberdade de receber ou de comunicar informações ou idéias sem que possa haver ingerência de 

autoridades públicas e sem consideração de fronteiras [...].”. 

Em 1969, sobreveio a Convenção Americana de Direitos Humanos21, também denominada 

de Pacto de San José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário, entrou em vigor a partir de 1978 e 

reconhece o direito de informação22 no seu artigo 13: 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e expressão. Esse direito inclui a liberdade de 

procurar, receber e difundir informações idéias de qualquer natureza, sem considerações de 

fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística ou por qualquer meio de 

sua escolha [...]. 

                                                        
21  Convenção Americana de Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 20/04/2016. 

22 Em 1994, a Associação Interamericana de Imprensa, uma ONG regional, organizou a Conferência Hemisférica sobre Liberdade de 
Expressão, adotando a Declaração de Chapultepec, que conquanto não tenha status jurídico formal, reconheceu explicitamente o 
direito à informação como fundamental, incluindo, consequentemente, o acesso à informação mantida por órgãos públicos: “Toda 
pessoa tem o direito de buscar e receber informações, expressar opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou 
negar estes direitos. 2. As autoridades precisam ser obrigadas por lei a disponibilizar de forma oportuna e razoável as informações 
geradas pelo setor público”. (MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2 ed. Brasília: UNESCO, 
2009, p. 19).  
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A primeira conferência internacional de cunho ambiental foi realizada no ano de 1972, em 

Estocolmo, na Suécia, resultando na Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, que 

repisou a indispensabilidade da informação ambiental, de sorte que o princípio 1923 consigna a 

necessidade de se “fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada” e de que é 

“essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio 

ambiente humano”. 

Ademais, esse documento gerou uma onda de ações internacionais voltadas a contemplar a 

imprescindibilidade da preservação ambiental e do desenvolvimento das sociedades que 

enfrentavam a pobreza, cuja equação foi resolvida em 1992, na Conferência Mundial para tratar de 

temas referentes à preservação do meio ambiente, que originou a Declaração do Rio de Janeiro 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração do Rio) e a Agenda 21. 

Com relação à informação ambiental, o Princípio 1024  da Declaração do Rio assegura a 

“participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados”, inclusive no âmbito 

nacional, devem ter acesso às informações que disponham as autoridades públicas, até “sobre 

materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar em 

processos de tomada de decisões”, facilitando e estimulando também “a conscientização e a 

participação pública, colocando a informação a disposição de todos”. 

                                                        
23 O Princípio 19 da Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano dispõe que “É indispensável um esforço para a educação 

em questões ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população 
menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das 
empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente 
em toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir para a 
deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a necessidade de 
protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos”. (Disponível em: 
<http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em: 
20/04/2016). 

24 O Princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), expõe que “A melhor maneira de tratar 
questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 
indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio de que disponham as autoridades públicas, inclusive 
informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar em processos 
de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, colocando a informação 
à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito a 
compensação e reparação de danos” (Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em 
20/04/2016.  
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A Agenda 2125, por sua vez, no que concerne à informação ambiental26, traz a proposta de 

unir o poder público aos cidadãos e às organizações locais, cívicas, comunitárias, comerciais e 

industriais, no propósito de adquirirem as informações essenciais à elaboração da melhor 

estratégia, na busca de um desenvolvimento sustentável. 

Em 1997, o Protocolo de Kioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, no que tange à informação ambiental, trouxe significativas considerações, principalmente 

quanto à gestão democrática da qualidade dos bens ambientais27, dentre tais medidas está a de  

Cooperar e promover em nível internacional, e, conforme o caso, por meio de organismos existentes, 

a elaboração e a execução de programas de educação e treinamento, incluindo o fortalecimento da 

capacitação nacional, em particular a capacitação humana e institucional e o intercambio ou cessão 

de pessoal para treinar especialistas nessas áreas, em particular para os países em desenvolvimento, 

e facilitar em nível nacional a conscientização publica e o acesso ao público a informações sobre a 

mudança do clima. (Art. 10, ‘a’). 

Em seguida, no ano de 1998, realizou-se na Dinamarca, a Convenção sobre o Acesso à 

Informação, a Participação do Público no Processo Decisório e o Acesso à Justiça em Matéria de 

Meio Ambiente, também chamada de Convenção de Aarhus28, objetivando garantir direitos aos 

                                                        
25 O governo define a Agenda 21 Brasileira como “um instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável 

do país, resultado de uma vasta consulta à população brasileira.  Foi coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 
Sustentável e Agenda 21 (CPDS); construído a partir das diretrizes da Agenda 21 Global; e entregue à sociedade, por fim, em 2002”. 
Em nível local, “é o processo de planejamento participativo de um determinado território que envolve a implantação, ali, de um 
Fórum de Agenda 21. Composto por governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção de um Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais por meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No 
Fórum são também definidos os meios de implementação e as responsabilidades do governo e dos demais setores da sociedade 
local na implementação, acompanhamento e revisão desses projetos e ações” (Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acesso em: 20/04/2016). 

26 O Capítulo 28 da Agenda 21 traz como base “[...] a participação e cooperação das autoridades locais será um fator determinante 
na realização de seus objetivos. As autoridades locais constroem, operam e mantêm a infra-estrutura econômica, social e 
ambiental, supervisionam os processos de planejamento, estabelecem as políticas e regulamentações ambientais locais e 
contribuem para a implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais. Como nível de governo mais próximo do povo, 
desempenham um papel essencial na educação, mobilização e resposta ao público, em favor de um desenvolvimento sustentável”. 
O objetivo primordial é o intercâmbio de informações com todos os interessados. O Capítulo 40, por sua vez, dispõe que “No 
desenvolvimento sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, 
informações e experiências e conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os 
níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos planos nacional e internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas 
de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as decisões se baseiem cada vez mais em informação 
consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da informação. Além disso, consagra 
como objetivos importantes: “(a) Conseguir uma coleta e avaliação de dados mais pertinente e eficaz em relação aos custos por 
meio de melhor identificação dos usuários, tanto no setor público quanto no privado, e de suas necessidades de informação nos 
planos local, nacional, regional e internacional; (b) Fortalecer a capacidade local, provincial, nacional e internacional de coleta e 
utilização de informação miltissetorial nos processos de tomada de decisões e reforçar as capacidades de coleta e análise de dados 
e informações para a tomada de decisões, em particular nos países em desenvolvimento; [...] (d) Tornar a informação pertinente 
acessível na forma e no momento em que for requerido para facilitar o seu uso.”. (Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global/item/720>. Acesso em: 20/04/2016). 

27  MARIANO, Max Vinicius. Informação Ambiental na Órbita do Direito Internacional. Disponível em: 
<http://www.artigos.com/artigos-academicos/6420-informacao-ambiental-na-orbita-do-direito-internacional>. Acesso em: 
20/04/2016. 

28 A Convenção de Aarhus normatiza o acesso à informação no artigo 4º Acesso à informação em matéria de ambiente: “1 - Cada 
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cidadãos quanto ao acesso à informação e à justiça, bem assim à participação do público nas 

questões ambientais. Destaca-se, como uma Convenção inovadora, assumindo que o 

desenvolvimento sustentável será possível com o entrosamento entre o poder público e os 

cidadãos, em todos os níveis e com transparência, visando à efetiva democratização.29  

A par do que reza a Convenção de Aarhus, a informação ambiental é pressuposto 

indispensável a uma Democracia ecológica adequada e, nesse contexto, deverá ser difundida de 

maneira ampla e irrestrita pelos Estados. Essa Democracia é corolário do envolvimento dos 

cidadãos, tanto individualmente, como das entidades não governamentais e do setor privado, na 

proteção do patrimônio ambiental internacional. Destacam-se, neste viés, as redes ou sistemas de 

                                                        

Parte, de acordo com o disposto no parágrafo seguinte deste artigo, assegurará que as autoridades públicas em resposta a 
solicitação de informação em matéria de ambiente disponibilizarão esta informação ao público, de acordo com a legislação 
nacional, incluindo, quando solicitado e nos termos do subparágrafo b) deste artigo, cópias da documentação actualizada contendo 
e abrangendo tal informação: a) Sem que tenha de provar ter um interesse na questão; b) Na forma requerida, excepto: i) Se for 
razoável para a autoridade pública disponibilizar a informação de forma diferente, justificando nesse caso esta forma de 
disponibilização; ou ii) Se a informação já tenha sido divulgada de outra forma. [...]” e no artigo 5º Recolha e difusão de informação 
em matéria de ambiente: 1 - Cada Parte assegurará que: a) As autoridades públicas possuam e actualizem informação em matéria 
de ambiente que seja relevante para as suas funções; b) Sejam definidos sistemas obrigatórios para que exista um fluxo adequado 
de informação destinado às autoridades públicas relativamente às actividades existentes e em curso que possam afectar 
significativamente o ambiente; c) No caso de uma ameaça eminente para a saúde humana ou para o ambiente, causada por 
actividades humanas ou causas naturais, toda a informação que possa permitir ao público tomar medidas para prevenir ou mitigar 
os danos desta ameaça, e é assegurada por uma autoridade pública, é difundida sem demora e imediatamente aos membros do 
público que possa ser afectado. [...] 3 - Cada Parte assegurará que, progressivamente, a informação em matéria de ambiente esteja 
disponível em bases de dados que sejam de fácil acesso ao público através das redes de telecomunicações. A informação disponível 
desta forma deve incluir: a) Relatórios sobre o estado do ambiente, como acima referido no parágrafo 4; b) Textos de legislação 
de ou relacionados com o ambiente; c) Quando conveniente, políticas, planos e programas sobre ou relativos a ambiente e acordos 
em matéria de ambiente; e d) Outra informação, na medida em que a possibilidade de a obter desta forma facilite a aplicação da 
legislação nacional que visa a implementação desta Convenção, desde que esta informação já esteja disponível em suporte 
electrónico. 4 - Cada Parte publicará e divulgará, em intervalos regulares que não ultrapassem os quatro anos, um relatório nacional 
sobre o estado do ambiente, que inclua informação sobre a qualidade do ambiente e informação relativa às pressões exercidas 
sobre o ambiente. 5 - Cada Parte adoptará disposições no âmbito da sua legislação com a finalidade de divulgar, inter alia: a) 
Legislação e documentos sobre política, tais como documentos sobre estratégias, políticas, programas e planos de acção relativos 
ao ambiente, e relatórios de progresso acerca da sua implementação, preparados aos vários níveis do governo; b) Tratados 
internacionais, convenções e acordos sobre questões em matéria de ambiente; e c) Quando conveniente, outros documentos 
internacionais relevantes sobre ambiente. 6 - Cada Parte encorajará os operadores cujas actividades têm impactes ambientais 
significativos a informar regularmente o público sobre os impactes ambientais das suas actividades e produtos, sempre que 
conveniente, no âmbito dos programas de eco-rotulagem e eco-auditoria ou quaisquer outros meios. [...] 8 - Cada Parte deverá 
desenvolver mecanismos com vista a assegurar que seja posta à disposição do público informação suficiente de forma a permitir 
aos consumidores fazer escolhas ambientalmente fundamentadas. 9 - Cada Parte diligenciará no sentido de estabelecer 
progressivamente, tendo em consideração, sempre que necessário, os processos internacionais, um sistema coerente a nível 
nacional de inventário ou registos de fontes poluidoras, numa base de dados estruturada, computadorizada e de fácil acesso ao 
público, compilada através de relatórios normalizados. [...]”. Disponível em: <http://www.cada.pt/uploads/d98108f2-3272-
3e31.pdf>. Acesso em: 22/04/2016. 

29  MARIANO, Max Vinicius. Informação Ambiental na Órbita do Direito Internacional. Disponível em: 
<http://www.artigos.com/artigos-academicos/6420-informacao-ambiental-na-orbita-do-direito-internacional>. Acesso em: 
20/04/2016. 
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informações, tais como o INFOTERRA30 e o REDEPISCA31. 

Recentemente, em 22 de abril de 2016, inúmeros países assinaram o Acordo sobre o Clima 

realizado em Paris, durante o COP 21, em dezembro de 2015. Ressalta-se, que é o primeiro pacto 

universal de luta contra as mudanças climáticas e teve como aderentes grandes potências, como 

China, Estados Unidos, Índia, Japão e vários países da União Europeia. Igualmente, traz o Princípio 

da Informação Ambiental Internacional32 como corolário para ampliar ações que visem à proteção 

ambiental, em conjunto com a participação popular. Os países signatários, após a assinatura, 

deverão formalizar instrumentos para ratificar sua adesão, sendo que em alguns Estados dar-se-á 

por meio de aprovação parlamentar. 

Os tratados internacionais após a ratificação pelo Poder Executivo e autorização do 

Congresso Nacional, passam a viger e são incorporados ao ordenamento jurídico como normas 

infraconstitucionais; mas quando versarem sobre direitos humanos e passarem pelo processo de 

aprovação de que trata o parágrafo 3º do art. 5º da Constituição Federal, terão status de emenda 

constitucional.  

O Princípio da Informação Internacional para que seja implementado eficazmente necessita 

que seja observado o Princípio 24 da Declaração de Estocolmo33 , haja vista que “os assuntos 

internacionais que dizem respeito à proteção e melhoria do meio ambiente, deverão ser tratados 

num espírito de cooperação por todos os países, grandes ou pequenos, em pé de igualdade”.34 

                                                        
30 INFOTERRA – Sistema Mundial de Informação Ambiental, foi concebida nSistema Mundial de Informação Ambiental foi concebido 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e tornou-se uma das mais importantes redes de intercâmbio 
de informação ambiental do mundo. Ele foi, inclusive, referido no Capítulo 40 da Agenda 21, que incentiva a formação de redes de 
intercâmbio de informações auxiliares às atividades dos Governos ao redor do mundo, visando à implementação do princípio do 
desenvolvimento sustentável. Disponível em: Disponível em: <acessojustica.no.sapo.pt/>. Acesso em 20/04/2016. 

31 REDIPISCA - Rede Pan-Americana de Informação em Saúde Ambiental – possui caráter regional e foi criada para coletar e difundir 
informações e documentos de interesse ambiental, direto ou indireto. Disponível em: Disponível em: <acessojustica.no.sapo.pt/>. 
Acesso em 20/04/2016. 

32 A redação do artigo 84  traz o Princípio da Informação Ambiental Internacional: “Convida a Conferência das Partes na qualidade de 
reunião das Partes do Acordo de Paris em sua primeira sessão a explorar formas de aprimorar a implementação da formação, a 
sensibilização do público, a participação do público e o acesso do público à informação de modo a ampliar as ações no âmbito do 
Acordo; [...]” (Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acordodeparis/>. Acesso em: 24/04/2016). 

33 A redação do Princípio 24 da Declaração de Estocolmo traz que “Os assuntos internacionais que dizem respeito à proteção e 
melhoria do meio ambiente, deverão ser tratados num espírito de cooperação por todos os países, grandes ou pequenos, em pé 
de igualdade. A cooperação através de convênios multilaterais ou bilaterais, ou de outros meios apropriados, é essencial para 
efetivamente controlar, prevenir, reduzir e eliminar os efeitos desfavoráveis ao meio ambiente, resultantes de atividades 
conduzidas em todas as esferas, levando-se em conta a soberania e interesses de todos os Estados”. (Disponível 
em:<http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em: 
20/04/2016). 

34 MAIA NETO, Geraldo de Azevedo. Princípios do Direito Ambiental e áreas protegidas. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 
2340, 27 nov. 2009. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/13922>. Acesso em: 20/04/2016. 
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Corolário disso será o intercâmbio obrigatório de informações e da consulta prévia, quando 

um Estado propõe-se a fazer obras ou trabalhos que gerem impactos ambientais, ou que 

compartilhem recursos com ele possam ser afetados; em decorrência do princípio da igualdade 

entre Estados, consagrado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e em outros âmbitos. 

Reitera-se, por oportuno, que a Democracia do meio ambiente no viés internacional, tem 

como um dos fios condutores o Princípio da Informação, considerando que dele decorre a 

possibilidade de uma efetiva e esclarecida atuação popular nos diversos campos de gestão da 

qualidade do meio ambiente. Afinal, em tempos atuais, a preservação e o convívio harmônico entre 

o homem e o seu entorno, é matéria de responsabilidade de cada ser humano, constituindo-se em 

um novo campo de participação o exercício de sua cidadania. 

A União Europeia tem desempenhado um papel no desenho de novos direitos que 

respondem aos desafios suscitados pelo desenvolvimento tecnológico-industrial em áreas como os 

direitos de consulta e participação dos cidadãos nas decisões políticas sobre assuntos ambientais.35 

No mais, foi por meio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA36, 

criado em 1972, na Conferência de Estocolmo, que se estabeleceu a ideia de governança ambiental, 

com o objetivo de viabilizar ações internacionais referentes à proteção do meio ambiente e do 

desenvolvimento sustentável.37 O PNUMA, segundo STEINER38, tem como missão: 

PNUMA tem como missão liderar e encorajar parcerias ambientais, inspirando, informando e 

preparando povos e nações para melhorar sua qualidade de vida sem prejudicar a das gerações 

futuras. O PNUMA objetiva equilibrar interesses nacionais e globais, buscando convergências em 

relação a problemas ambientais comuns. Como única instituição dentro do sistema das Nações Unidas 

que trata exclusivamente de assuntos ambientais, o PNUMA atua como catalisador de ações que 

estimulem a conscientização temática, trabalhando em conjunto com outras organizações, agências e 

programas do sistema das Nações Unidas, de modo a desenvolver atividades em benefício do meio 

ambiente, além de promover a interação de cientistas, políticos, líderes sociais e ormadores de opinião 

em geral. 

No espaço mundial, a dimensão de providência social do Estado consiste em garantir a 

                                                        
35 GONÇALVES, Maria Eduarda. Europeização e direitos dos cidadãos. In: SANTOS, Boaventua de Sousa. A globalização e as ciências 

sociais. p. 350. 

36 O PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é coordenado pela ONU e atua em seis escritórios: na África – 
Escritório em Addis Ababa; na Ásia e Pacífico - Escritório em Beijing; na Europa – Escritórios em Bruxelas, Moscou e Viena; na 
América Latina e Caribe – Escritório no Brasil (em Brasília); na América do Norte – Escritório em Nova Iorque; e na Ásia Ocidental 
– Escritório no Cairo (PORTAL UNEP, s/d). 

37 STEINER, Achim. O PNUMA e a Economia Verde – Quatro décadas de desenvolvimento. Portal PNUMA. Brasil, 2012. Disponível em: 
<http://www.pnuma.org.br/comunicados_detalhar.php?id_comunicados=18> Acesso em: 20/04/16. 

38 STEINER, Achim. O PNUMA e a Economia Verde – Quatro décadas de desenvolvimento. Portal PNUMA. Brasil, 2012. Disponível em: 
<http://www.pnuma.org.br/comunicados_detalhar.php?id_comunicados=18> Acesso em: 20/04/16. 
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experimentação com novas formas de sociabilidade internacional e transnacional, baseadas em 

conceitos alternativos de soberania que visam à criação de instâncias parciais de governança 

transnacional (incluindo governos locais transnacionalmente articulados em rede). Também nesta 

hipótese, o Estado assume na transição paradigmática uma natureza dual: um número crescente de 

relações que o paradigma dominante concebe como relações externas será reconceptualizado 

como relações internas.39 

A par do exposto, é possível conceituar a governança ambiental internacional, conforme 

preleciona Mota40, como “o conjunto de acordos, convênios e normas internacionais, os quais visam 

articular uma proposta de política ambiental global”. Muito embora, distante de uma realidade 

programada, esta governança apresenta-se de certo modo fragmentada e, por conseguinte, é 

preciso fortalecê-la, através de atividades ambientais mais eficazes, pautadas em capacitação dos 

agentes envolvidos, mormente os integrantes dos movimentos socioambientais. 

A comunidade internacional caminha a passos tímidos, com o objetivo de se estabelecer um 

diálogo mundial em prol de uma economia verde, pautada em uma múltipla gestão de atores, como 

o governo, os empresários, os cientistas e a sociedade civil organizada, com vistas a construir um 

mundo mais humano, mais digno e verde para as próximas gerações e com menos injustiças sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A noção acerca da necessidade de preservação ambiental surgiu a partir do momento em 

que se passou a ter uma cosmovisão biocêntrica; oportunidade em que a natureza passou a ser 

titular de valor jurídico próprio. Estabeleceu-se o respeito a todas as formas de vida como, pautada 

em uma postura ética e ambiental, como a única capaz de frear as consequências da degradação do 

meio ambiente. 

O Princípio da Informação Ambiental Internacional vem ao encontro dessa perspectiva, a par 

de que a informação é essencial não apenas para a formação de uma opinião pública, mas também 

para permitir que a sociedade em geral possa contribuir de modo efetivo e consciente nos processos 

decisórios que gerem efeitos sobre a natureza. 

                                                        
39 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. V. I A crítica 

da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 4 ed. São Paulo: Cortez Editora, 2002, p. 342. 

40 MOTA, José A; GAZONI, Jefferson L; REGANHAN, José M; SILVEIRA, Marcelo T. da; GÓES, Geraldo S. Trajetória da Governança 
Ambiental. Boletim Regional e Urbano, Brasília, n. 1, 2008, p. 11-20. 
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Então, a crescente percepção acerca dos riscos ambientais e de que a instituição de formas 

mais democráticas para os gerir, enfatizaram a importância do acesso à informação e à participação 

como pleno exercício da cidadania da sociedade contemporânea. Logo, o Princípio da Informação 

ambiental firmou-se como pressuposto imprescindível a uma Democracia ecológica satisfatória. 

A realidade pesquisada, entrementes, ficou aquém do patamar idealizado, pois a informação 

ambiental no cenário internacional, está conectada diretamente com a governança, como 

importante ferramenta para a solução de problemas ambientais globais. Por outro lado, verificou-

se que esta poderá ser eficaz com a participação ativa dos cidadãos, das entidades não 

governamentais, das instituições públicas e privadas transnacionais, e do Poder Público de forma 

transparente em todos os processos, desde os diagnósticos até as decisões e monitoramentos; 

buscando concretamente soluções comuns de forma a efetivar avanços dos dilemas ambientais no 

âmbito internacional. 

A preocupação com as questões ambientais é trabalhada em diversos tratados e 

conferências internacionais, de sorte ser importante a continuidade da pesquisa, a fim de verificar 

os avanços da governança ambiental, no cenário internacional. Afinal, o tímido e atual regime do 

meio ambiente internacional, constituído por tratados multilaterais, agências internacionais, ainda 

é deficiente e fragmentado, demonstrando a sua ineficácia frente às diversas perdas ambientais 

sofridas nos últimos anos. Entrementes, firmando a ideia da imprescindibilidade do acesso à 

informação ambiental internacional como meio de preservar o meio ambiente em um contexto 

global. 

A sociedade globalizada pode não caminhar para uma uniformização legislativa, mas avança 

em direção a novas formas de inter-relação, envolvendo múltiplos partícipes, com diferentes 

agendas e instrumentos de ação.  A preocupação não deve ser pautada tão somente na ideia de 

construir um governo mundial, mas a de garantir a criação e o fortalecimento do acesso à 

informação ambiental internacional como forma de possibilitar que o cidadão e as entidades 

interessadas possam reivindicar o respeito sobre o meio ambiente, que também é um direito 

fundamental. 
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SOCIEDADE DE RISCO E O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA, NO BRASIL: 

REFLEXÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO MORAL COLETIVA 

DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL 

 

 Rudson Marcos1 

Fernando de Castro Faria2 

 

INTRODUÇÃO 

A importância deste artigo justifica-se pela necessidade, cada vez mais crescente, de 

dotarmos o sistema jurídico brasileiro com arcabouço ferramental apto a maximizar a proteção do 

meio ambiente. Neste viés, a responsabilidade civil, em seu desdobramento em reparação por 

danos morais, em decorrência de atos ilícitos que atentem contra o meio ambiente constitui-se  em 

importante instrumento de controle e proteção ambiental. 

O objeto deste trabalho é a proteção do meio ambiente, em suas mais diversas nuances, 

contextualizando esta tutela com o fenômeno denominado “sociedade de risco”, preconizada por 

BECK3. 

O objetivo do presente artigo é perquirir a possibilidade de reparação civil, na modalidade 

responsabilização por danos morais, no contexto da sociedade de risco, tendo como espectro, a 

ocorrência de atos ilícitos perpetrados contra o meio ambiente, advindos de degradações 

ambientais, desastres ecológicos e explorações econômicas danosas ao equilíbrio do meio 

ambiente. 

Empregou-se no presente trabalho o método dedutivo na Fase de Investigação. Na fase de 

Tratamento de Dados foi utilizado o método cartesiano. Os resultados são relatados, igualmente, 

pelo método dedutivo. Por fim, insta mencionar que na presente investigação foram utilizadas as 

                                                        
1 Rudson Marcos é doutorando do Programa de Doutorado em Ciência Jurídica – PDCJ -, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ -, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Juiz de Direito em Florianópolis - Santa 
Catarina -Brasil. E-mail: rudsontjsc@gmail.com 

2 Fernando de Castro Faria é doutorando do Programa de Doutorado em Ciência Jurídica – PDCJ -, vinculado ao Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ -, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Juiz de Direito em Florianópolis 
- Santa Catarina -Brasil. E-mail: faria2008@uol.com.br 

3 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: 2011. 
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técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.4 

 

1. SOCIEDADE DE RISCO 

O modo de produção utilizado a partir da revolução industrial, por meio da expansão das 

plantas industriais, em escala global, inequivocamente, tem causado uma constante preocupação 

com a sobrevivência dos seres vivos, em todas as suas formas na terra, incluindo-se a vida humana, 

diante dos riscos imanentes de cíclicas catástrofes ambientais. 

Os riscos da modernidade atual podem ser compreendidos em diversas dimensões, sejam 

elas as imanentes à nova configuração do Estado e à Sociedade ou ainda em dimensões mais 

contemporâneas, vinculadas às ordens ambientais ou sociais.  

A proteção do meio ambiente, em suas mais diversas nuances, há de ser contextualizada com 

o fenômeno da sociedade de risco, edificada sobre a constatação da lógica de economia globalizada, 

na qual a produção social de riqueza é associada sistematicamente pela produção de riscos.  

Neste contexto, vem-se desenvolvendo a teoria da sociedade de risco, expressão cunhada 

por Ulrich Beck, para denominar “um estágio da modernidade no qual começam a tomar corpo as 

ameaças produzidas até então pelo modelo econômico da sociedade industrial”5 

Risco, para o presente contexto, é conceituado como a “previsão e/ou controle (tentativas) 

das futuras conseqüências da ação humana, sobretudo, das seqüelas não previstas pela 

modernização”6  

Neste viés, é possível categorizar a sociedade de risco, como “aquela que, em função de seu 

contínuo crescimento econômico, pode sofrer a qualquer tempo as conseqüências de uma 

catástrofe ambiental”7 

Assim, a proteção do meio ambiente há de ser pensada de forma diferente da tradicional, 

porquanto não se pode mais desconsiderar as profundas mudanças sociais e econômicas advindas 

                                                        
4 A metodologia empregada no presente artigo foi elaboradacom base na obra: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 

Jurídica: Teoria e Prática. 13ª edição. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. 

5 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). 
Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. Saraiva. São Paulo: 2007. p.131. 

6 FERRER,
 
Gabriel Real; GLASENAPP, Maikon Cristiano; CRUZ, Paulo Márcio. Sustentabilidade: Um novo paradigma para o Direito. 

Revista Novos Estudos Jurídicos - Eletrônica, Vol. 19 - n. 4 - Edição Especial 2014, p. 1438. 

7 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. p.132. 
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com este meio de produção industrial, o qual se tem notabilizado pela concentração de riquezas e 

pulverização dos riscos ambientais daí advindos. 

Nesta perspectiva, é preciso considerar que os riscos ambientais não mais são considerados 

locais, no sentido de danos delimitados territorialmente, com extensões geograficamente 

determinadas. Ao contrário, os riscos ambientais apresentam-se como globais, ultrapassando 

barreiras territoriais, suplantando ordem transnacional e afetando, destarte, as forças 

mobilizadoras da política de diversos Estados.  

Os efeitos dos danos ambientais na sociedade de risco ultrapassam a mera agressão ao 

ambiente ecologicamente equilibrado para atingir, também, a forma de organização social em 

amplitude transnacional. Para Beck: “esses socialmente circular de ameaça pode ser generalizado: 

sob a égide de dos riscos da modernização, cedo ou tarde se atinge a unidade entre culpado e vítima. 

No pior, no mais inconcebível dos casos – o cogumelo atômico -, isto é evidente: ele aniquila 

inclusive o agressor”8 

Esta conjuntura destaca a importância e necessidade do fortalecimento do Direito Ambiental 

em amplitude internacional, como mecanismo de sobrevivência entre os povos e toda a diversidade 

de vida existente no planeta, eis que os riscos transnacionais decorrentes das catástrofes ambientais 

somente serão passíveis de enfrentamento por meio de mobilização das sociedades democráticas, 

seja no plano nacional, quanto no internacional. Para Beck9: 

O imprevisto efeito colateral da socialização da natureza é a socialização das destruições e ameaças 

incidentes sobre a natureza, sua transformação em contradições e conflitos econômicos, sociais e 

políticos: danos às condições naturais da vida convertem-se em ameaças globais para as pessoas, em 

termos medicinais, sociais e econômicos – com desafios inteiramente novos para as instituições sociais 

e políticas da altamente industrializada sociedade global. 

E é aqui que se apresentam grandes transformações comportamentais na Sociedade, posto 

que a lógica da concentração da riqueza oriunda da sociedade industrial e, por outro lado, a 

distribuição dos riscos inerentes às atividades poluidoras não mais se sustenta na presente etapa 

civilizacional, da sociedade de risco. 

 

                                                        
8 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. p. 45. 

9 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. p. 98/99. 



286 
 

Conforme adverte LEITE10: 

A Teoria da Sociedade de Risco, característica da fase seguinte ao período industrial clássico, 

representa a tomada de consciência do esgotamento do modelo de produção, sendo esta marcada 

pelo risco permanente de desastres e catástrofes. [...] A sociedade de risco é aquela que, em função 

do seu contínuo crescimento econômico, pode sofrer a qualquer tempo as conseqüências de uma 

catástrofe mundial.  

 Em arremate a este tópico, tem-se como crucial que as profundas modificações 

implementadas na passagem da modernidade característica da sociedade industrial para a 

modernidade adjetivada de risco revelam a importância de implementarmos mecanismos aptos, 

eficazes e efetivos para a responsabilização de quem causa desastres ambientais, na medida em 

que os atingidos por estes danos são deveras significativos, a ponto de transpassar barreiras 

territoriais. 

 

2. CATÁSTROFES AMBIENTAIS 

Na literatura do Direito Ambiental encontram-se casos de diversos “acidentes” causadores 

de danos ambientais, de grandes proporções, considerados verdadeiras catástrofes ambientais, as 

quais tomaram dimensões gritantes a ponto de atingir vários ecossistemas e comprometer o 

desenvolvimento equilibrado mo meio ambiente. 

No rol destes desastres ambientais, dentre vários acidentes, destacam-se os seguintes casos:  

1. A do navio Exxon Valdez (Esso), na costa do Alasca, em Bligh Reef, no Estreito de Prince 

William, onde 41,69 milhões de litros de óleo foram derramados;  

2. O caso ocorrido na Baía de Minamata, no Japão, onde houve uma epidemia causada pela 

contaminação da água, especialmente pelo mercúrio, em decorrência de atividades industriais;  

3. O acidente do navio petroleiro Zoe Colotroni em um recife, perto de Porto Rico, onde 

foram despejados por ordem do capitão do navio cinco mil toneladas de petróleo no mar;  

4. O naufrágio do navio tanque Amaco-Cadiz, no norte da Bretanha, resultando no derrame 

de petróleo bruto no mar;  

5. O incêndio na fabrica da Sandoz, em Scwzerhalle, na Suíça, na qual formou-se uma nuvem 

tóxica proveniente da combustão de 1200 toneladas de produtos químicos (inseticida, herbicidas, 

                                                        
10 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. p.131/132. 



287 
 

etc.) causando poluição no Rio Reno e alteração no ecossistema local;  

6. O acidente nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia, antiga União Soviética, em 26 de 

abril de 1986, quando explodiu um reator, lançando toneladas de materiais radioativos na 

atmosfera, atingindo boa parte do leste europeu, causando a morte de milhares de pessoas. 

Incalculáveis são as doenças relacionas a esta tragédia, evidenciadas ao longo dos anos posteriores 

ao acidente. 

7. No Brasil, destaca-se o incêndio no Pólo Químico Siderúrgico de Cubatão/SP, em 25 de 

fevereiro de 1984, que, “em razão da negligência da Petrobrás, 700 mil litros de petróleo acabaram 

sendo derramados no mangue que abrigava as palafitas da Vila Socó. Em menos de dois minutos, 

uma tormenta de fogo irrompeu pela favela. Mais de 500 pessoas foram incineradas. Os cadáveres 

das crianças pequenas não foram encontrados. ‘Elas foram simplesmente pulverizadas pelo calor’, 

disse um funcionário do governo”11 

Como se vê, a recente história da humanidade é pródiga em evidenciar verdadeiras 

catástrofes ambientais de proporções gigantescas, que afetaram, sobremaneira, diversos 

ecossistemas, eliminando muitas formas de vidas, inclusive a humana. 

Estes episódios, infelizmente, não têm se constituídos em fatos isolados. Ao contrário, a 

história tem demonstrado que os desastres ambientais são cíclicos, repetindo-se em graus e 

proporções semelhantes de tempos em tempos, mas sempre como uma marca que os ligam 

umbilicalmente: são danos decorrentes do modo desenfreado de exploração dos recursos naturais, 

na lógica de produção industrial, que tem levado ao esgotamento destes recursos. Em larga escala, 

tais danos ultrapassam barreiras territoriais, rompendo conceitos de nação e nacionalidade. 

E neste ambiente de risco, recentemente, no Brasil, nova tragédia ambiental de enormes 

proporções ocorreu, por meio do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, 

Estado de Minas Gerais. Os desdobramentos jurídicos deste desastre serão analisados a seguir. 

 

3. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM 

MARIANA, MINAS GERAIS, BRASIL 

Dos grandes desastres ambientais que assolaram o planeta, nos últimos tempos, tem-se que 

                                                        
11 Este relato consta da obra: BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. p. 52. 
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o rompimento da barragem de Fundão, no Estado de Minas Gerais, no Brasil, ocorrida em 05 de 

novembro de 2015, certamente constitui-se em um dos mais paradigmáticos danos ambientais já 

ocorridos, neste país, os quais, por sua dimensão, extensão e amplitude têm ganho contornos de 

verdadeira catástrofe ambiental, motivo pelo qual se passa a analisar o caso em suas distintas 

nuances. 

O fato foi devidamente narrado no Laudo Técnico elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 26/11/2015, que assim descreve: 

No dia 05/11/2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, pertencente ao complexo 

minerário de Germano, no Município de Mariana/MG. A barragem continha 50 milhões de m³ de 

rejeitos de mineração de ferro. Trata-se de resíduo classificado como não perigoso e não inerte para 

ferro e manganês conforme NBR 10.004. 

Trinta e quatro milhões de m³ desses rejeitos foram lançados no meio ambiente, e 16 milhões 

restantes continuam sendo carreados, aos poucos, para jusante e em direção ao mar, já no estado do 

Espírito Santo. Portanto, pode-se dizer que o desastre continua em curso.  

Inicialmente, esse rejeito atingiu a barragem de Santarém logo a jusante, causando seu galgamento e 

forçando a passagem de uma onda de lama por 55 km no rio Gualaxo do Norte até desaguar no rio do 

Carmo. Neste, os rejeitos percorreram outros 22 km até seu encontro com o rio Doce. Através do curso 

deste, foram carreados até a foz no Oceano Atlântico, chegando no município de Linhares, no estado 

do Espírito Santo, em 21/11/2015, totalizando 663,2 km de corpos hídricos diretamente impactados.12  

Para contextualizar os fatos, importante apresentarmos um panorama geral sobre as 

condições econômicas e ambientais e sociais na região atingida pelo desastre. 

Do ponto de vista econômico 13 , trata-se de empreendimento sob responsabilidade da 

empresa Mineradora Samarco, formada a partir da união de duas empresas mineradoras, com 

objetivos comuns, quais sejam, a empresa brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. A 

Mineradora Samarco conta com 37 anos de atividade de mineração. Possui grande participação no 

mercado mundial, fornecendo minérios para 19 países, com destaque especial para o comércio com 

a Alemanha. Produz cerca de 30,5 milhões de toneladas de pelotas de ferro por ano. Este material, 

após ser submetido a um processo químico forma o aço. A Samarco aparece no topo de diversos 

indicadores econômicos, relacionados a lucros, margem e receita líquida das empresas brasileiras. 

                                                        
12 LAUDO TÉCNICO elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Disponível 

no site: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias_ambientais/laudo_tecnico_preliminar.pdf, acesso em 23/04/2016. p. 
3. 

13  Os dados econômicos foram extraídos da seguinte reportagem: GONÇALVES, Eduardo; GARCIA, Gabriela; FUSCO, Nicole; 
VESPA, Talyta. Tragédia em Mariana. Para que não se repita. Revista Veja. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/complemento/brasil/para-que-nao-se-repita/, acessado em 23/04/2016. 



289 
 

Em 2014, faturou 7,5 bilhões de reais, ensejando um lucro líquido de 2,8 bilhões de reais. 

Como se vê, trata-se de empreendimento de grande envergadura econômica, que conta com 

capitação e distribuição de recursos financeiros transnacionais. Também dispõe de circulação de 

produtos em escala mundial. 

Portanto, é possível afirmar que se trata de empresa típica da sociedade globalizada, 

permeada pelas características da modernidade de risco, a qual não encontra limitações espaciais 

e territoriais nas fronteiras de uma determinada nação, porquanto faz circular recursos financeiros 

e produtos por diversos Estados. Geradora de grandes recursos financeiros concentrados em seus 

dirigentes que, para tanto, desenvolvem atividade de risco ambiental, os quais são dissolvidos por 

todos os afetados. 

Neste viés, tem-se que o desastre de Mariana/MG pode ser enquadrado como típica 

catástrofe inerente à “sociedade de risco, onde se leva em conta, em primeiro plano o econômico 

em detrimento ao valor da natureza, que é considerada res nullius (coisa de ninguém - sem dono) e 

não como um bem pertencente à coletividade e concernente a um direito fundamental 

intergeracional, intercomunitário de todos, conforme prevê a Constituição Federal.”14  

Sob o aspecto ambiental, os danos decorrentes do rompimento da aludida barragem são 

categorizados como verdadeiro desastre.  

Segundo o Laudo Técnico do IBAMA15, os danos ambientais, em análise classificam-se como 

“desastre de muito grande porte”, diante da importância na extensão dos danos e diante dos 

vultosos prejuízos ambientais e sociais. Nesse nível de desastre ecológico: 

os danos não são superáveis e suportáveis pelas comunidades, mesmo quando bem informadas, 

preparadas, participativas e facilmente mobilizáveis, a menos que recebam ajuda de fora da área 

afetada, como foi o caso. Nessas condições, o restabelecimento da situação de normalidade depende 

da mobilização e da ação coordenada dos três níveis de governo (municipal, estadual e federal) e em 

alguns casos, até de ajuda internacional16.  

 A onda de lama proveniente do rompimento da barragem de Fundão, além de causar a 

morte de dezenas de pessoas na região, devastou sete distritos do Município de Mariana, em 

especial o distrito de Bento Rodrigues, vilarejo histórico, porquanto se encontrava na rota da 

                                                        
14 LEITE, José Rubens Morato. Dano Moral Ambiental: O caso Petrobrás e a Justiça Ambiental. Material disponibilizado em sala de 

aula, pelo autor. Publicação desconhecida. 

15 LAUDO TÉCNICO elaborado pelo IBAMA, p. 2. 

16 LAUDO TÉCNICO elaborado pelo IBAMA, p. 3. 
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Estrada Real, utilizada a partir do Século XVII, onde se encontram edificados diversos monumentos 

de significativa importância cultural, especialmente igrejas seculares. 

A destruição prosseguiu com a contaminação dos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e, 

principalmente, do Rio Doce, por meio do lançamento da lama contendo os resíduos de minérios 

ao longo destes rios. Em razão disso, foi afetado significativamente a bacia hidrográfica do Rio Doce, 

que compõe o Bioma Mata Atlântica, o qual apresenta altos índices de biodiversidade e de 

endemismo.17 

O local afetado integra o Parque Estadual do Rio Doce, com área total de 35.976 hectares de 

área contínua de Mata Atlântica preservada, localizada em Minas Gerais, formando com o Pantanal 

Matogrossense e o sistema Amazônico os três maiores sistemas de lagos do país. 

A flora integrante do ecossistema existente no local foi significativamente afetada, eis que o 

rompimento da barragem de Fundão causou a destruição de 1.469 hectares de vegetação regional, 

dizimando diversas espécies de vegetação, ao longo de 77 km de cursos d’água, incluindo áreas de 

preservação permanente, devastando regiões de matas ciliares remanescentes. Além disso, os 

sedimentos de mineração extravasados também afetaram o solo da região, desestruturando a 

composição química e alterando o pH do solo, dizimando espécies vegetais de pequeno porte e 

impedindo a sua regeneração, a médio e longo prazos. 

As consequências sobre a biodiversidade aquática na região afetada também foram de 

grande monta, em razão do rompimento da barragem, pois as grandes quantidades de resíduos 

sólidos em suspensão no corpo d’água ao longo dos rios e a densidade destes resíduos levaram à 

mortandade de significativo número de peixes e crustáceos, além de incontáveis espécies de 

zooplancton, por asfixia. 

As enormes dimensões da catástrofe ambiental em análise, consta da conclusão do Laudo 

do IBAMA:   

o nível de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos, que é 

impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local, visando o reequilíbrio das espécies na bacia 

do rio Doce. Para tanto, é necessária a recuperação de outras condições ambientais, como condições 

de solo, e a restauração dos ambientes vegetais representativos da mata local ou, mesmo, levar em 

conta outras variáveis, como aspectos sanitários, que podem interferir, em função do seu potencial 

de impacto, na restauração ambiental do rio e áreas adjacente, quer ao longo do tempo quer 

                                                        
17LAUDO TÉCNICO elaborado pelo IBAMA, p. 8. 
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influenciando as medidas de facilitação para que a natureza retorne ao seu estado próximo ao original. 

Cabe ressaltar que os impactos aqui descritos não esgotam todas as possibilidades de danos à fauna 

na região. Como exemplo, registra-se que as equipes do Ibama em campo observaram animais, 

domésticos ou silvestres, que não conseguiam acessar o curso d´água para dessedentação, devido à 

grande quantidade de rejeitos depositadas nas margens. Nesse sentido, além do impacto imediato às 

espécies que se encontravam no local é possível inferir há impactos adicionais ainda não 

mensurados.18 

Registre-se que a qualidade da água na região afetada foi enormemente impactada pelo 

desastre ambiental em estudo, porquanto o contato dos metais pesados existentes na região, 

decorrentes de garimpos desativados, quando em contato com o sistema hídrico propiciou a 

contaminação das águas da bacia hidrográfica do Rio Doce. Em função disso, o abastecimento de 

água potável na região afetada restou significativamente atingido, permanecendo, ainda, algumas 

comunidades sem o restabelecimento completo até os dias atuais. 

Do ponto de vista socioeconômico, também é importante trazer significativos impactos 

decorrentes da tragédia ambiental em foco. 

Quando do rompimento da barragem de Fundão, a força do impulsionada pelos mais de 34 

milhões de m³ de lama formou uma onda de devastação, atingindo diversos vilarejos e, em 

conseqüência, destruindo pontes, edificações, vias e inúmeras estruturas de uso público e privado. 

Sucedeu que diversas atividades econômicas ligadas à lavoura e a agropecuária 

empreendidas na região afetada foram significativamente atingidas, causando superlativos 

prejuízos econômicos à população local. 

Segundo o IBAMA: “destituídas de suas formas de subsistência de produção rural pela 

destruição de lavouras e pastos, ou da prestação de serviços relativos ao turismo à região, as 

populações restaram sem alternativa para seu próprio sustento e sem perspectiva de retomada de 

suas vidas a curto prazo”.19  

Outro aspecto de significativa importância para o presente trabalho é o desdobramento dos 

aspectos extrapatrimoniais, quanto aos danos experimentados pelas pessoas afetadas com o 

desastre ambiental, em análise. 

Não restam dúvidas de que existiram diversos danos morais, aliás de significativa 

repercussão, aos moradores locais, especialmente, pela morte e desaparecimento de familiares, 

                                                        
18 LAUDO TÉCNICO elaborado pelo IBAMA, p. 24. 

19 LAUDO TÉCNICO elaborado pelo IBAMA, p. 28. 
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amigos e conhecidos, atingidos pela lama extravasada. Também o desalojamento de suas casas, a 

obstrução de estradas, pontes e rodovias são motivos que podem ensejar a reparação 

extrapatrimonial. Em tais circunstâncias, os moradores locais estão condenados a viver sob eterno 

o medo de futuros rompimentos de outras barragens semelhantes à de Fundão, existentes na 

região, repisando todo o desastre novamente. O risco imanente a viver nesta condição deve gerar 

o dever reparatório no âmbito da responsabilidade civil extrapatrimonial. 

Contudo, até então, as dimensões dos danos morais ora ventilados cingem-se ao aspecto 

individualizado, porquanto analisado sob a ótica do dano individualmente considerado por cada 

morador ou usuário da região afetada. 

Porém, há outra dimensão de danos morais, que deve ser ressaltada, qual seja, a dimensão 

coletiva dos danos morais impostos a todos aqueles atingidos, em maior ou menor grau de impacto, 

em razão da privação de seus direitos sadios e equilibrados. 

Com efeito, aos usuários da bacia do Rio Doce, que durante longo tempo não poderão 

usufruir das belezas naturais de um local singular, em decorrência do rastro de poluição deixado 

nos rios da região, impedindo o exercício de seus direitos aos bens paisagísticos, arquitetônicos e 

naturais, certamente foram atingidos no plano intangível de sua esfera de direitos, ensejando, 

destarte, a condenação dos responsáveis por reparação moral coletiva.  

 

4. RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DE AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE 

A responsabilidade civil pelo dano ambiental, no Brasil, é de natureza objetiva, em razão da 

expressa determinação prevista no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, que disciplina a Política 

Nacional do Meio Ambiente. A opção legislativa pela responsabilidade objetiva em matéria 

ambiental resulta da própria natureza do dano. Assim, independentemente da existência de culpa, 

havendo dano ambiental com nexo causal entre este e a ação ilícita, exsurge, daí, o dever de 

indenizar. 

O principal objetivo da responsabilidade global ambiental é a prevenção dos danos 

ambientais futuros.  
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Para SILVA20: 

A Constituição define o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e lhe dá a 

natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] 

A Constituição, além desses meios de atuação do Poder Público, impõe condutas preservacionistas a 

quantos possam direta ou indiretamente gerar danos ao meio ambiente. Assim, aquele que explora 

recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei, e as usinas que operem com reator 

nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Dá 

ela ênfase à atuação preventiva, mas não descuida das medidas repressivas, ao exigir a recuperação 

do meio ambiente degradado por atividades regulares, e especialmente ao sujeitar as condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de 

reparar os danos causados. 

Elencam-se três características do dano ambiental: (i) anormalidade, que advém da 

modificação das propriedades físico-químicas dos elementos naturais e conseqüente perda, total 

ou parcial, de sua propriedade ou uso; (ii) periodicidade, que refere-se à contínua efetivação da 

degradação causada e (iii) gravidade, que consiste na transposição do limite de agressões 

suportáveis aos elementos naturais.  

De outro lado, os elementos da responsabilidade civil objetiva ambiental são: evento danoso, 

conduta lesiva e nexo de causalidade.  

O evento danoso consiste no fato concreto que causou o prejuízo ao meio ambiente. O 

malefício a ser reparado deve ser grave, anormal e periódico, figurando no plano ecológico pela 

periodicidade que excede à capacidade natural de assimilação, de eliminação e de reintrodução dos 

resíduos tóxicos nos ciclos biológicos. Os pressupostos de gravidade e continuidade precisam ser 

analisados concreta e distintamente, pois representam concepções adaptáveis às épocas e 

condições locais.  

Conduta lesiva é a ação ou omissão que ocasionou a degradação e que, na hipótese de dano 

ambiental, prescinde da aferição da culpa ou do animus.  

Nexo de causalidade, por seu turno, é o necessário liame entre a sua ocorrência do dano 

ambiental e a fonte lesiva.  

Sendo assim, para a caracterização da responsabilização civil objetiva pelo dano ambiental 

                                                        
20 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15. ed. Malheiros. São Paulo: 1998, p. 807/808. 
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há que restar comprovado, no caso concreto, a existência de evento danoso, a conduta comissiva 

ou omissiva lesiva e o nexo causal. 

Portanto, a responsabilidade civil objetiva ambiental ocupa-se da prevenção e reparação dos 

danos causados ao meio ambiente pela apropriação e/ou exploração indevida de um bem de uso 

comum que a todos pertence e cabe preservar, consistente, inclusive, em afronta à própria 

qualidade de vida da coletividade.  

Nesta perspectiva, demonstradas a prática da ação lesiva, a existência do dano ambiental e 

o nexo de causalidade, independentemente da existência ou não do elemento subjetivo, qual seja, 

a culpa, exsurge o dever de reparação integral do bem lesado na esfera civil21. 

Como critério para a valoração do dano ambiental tem-se como pressuposto básico a sua 

própria gravidade, ocasionadora de prejuízos de ordem patrimonial ou não-patrimonial, 

independentemente de se tratar de risco periódico, ocasional ou relativo. 

Em termos de reparação civil ambiental, busca-se, primeiramente, a recuperação da área 

degradada, com vistas ao retorno do status quo ante. Alternativamente, em não sendo possível a 

recuperação da área degradad, subsidiariamente, aplica-se a indenização em forma de pecúnia. 

Outra espécie de reparação por dano ambiental é a condenação em obrigação de fazer ou 

não - fazer, variável pelo caráter e causa da degradação ambiental realizada. Aqui, pode-se 

exemplificar com a imposição de compensação ambiental em outra área, que não a degradada, 

diante da impossibilidade biológica desta recuperação, impondo-se ao causador do dano obrigação 

de medidas de cunho ecológicas a serem realizadas em área diversa.  

Em consonância com os potenciais riscos ambientais advindos da atividade econômica 

exercida pelo causador do dano, SAMPAIO preconiza a instituição, na responsabilidade civil por 

dano ambiental, de presunções legais, com o fundamento na previsibilidade da ocorrência de dano 

presente ou futuro, o tipo e as conseqüências do evento danoso22.  

Outra proposta apresentada pelo mesmo autor é a implantação da sistemática da inversão 

do ônus probandi regulada pelo artigo 6.º, Inciso VIII, da  Lei nº 8078/90, que instituiu o Código de 

Defesa do Consumidor, no âmbito da responsabilidade civil por dano ambiental, sustentando, para 

                                                        
21  Não se desconhece a responsabilidade ambiental, também, na órbita penal e administrativa. Entretanto, estas esferas de 

responsabilidade refogem ao escopo do presente artigo, razão pela qual não são abordadas. 

22 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade Civil e Reparação de Danos ao Meio Ambiente. 2. ed. Lumen Juris. Rio de 
Janeiro: 1998. p. 76. 
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tanto, que os motivos justificadores da responsabilidade civil são comuns em ambas as situações23. 

Sob outro viés, o sistema de proteção ambiental brasileiro vem admitindo  a utilização de 

fundos reparatórios de contribuição obrigatória para os empreendedores de atividades 

potencialmente nocivas e para os condenados à indenização pecuniária por danos ambientais. O 

art. 13 da Lei n° 7.347/85 prevê a criação de fundo de reparação de danos constituído pelo produto 

das condenações pecuniárias em ações civis públicas propostas na defesa do meio ambiente. 

Portanto, para a concretização dos objetivos de proteção e recuperação do patrimônio 

ambiental, faz-se imprescindível que a teoria da responsabilidade civil objetiva seja conjugada com 

os princípios próprios e norteadores do Direito Ambiental, sobrelevando o interesse coletivo aos 

particulares e buscando a mais completa reparação do sistema degradado.  

 

5. REPARAÇÃO MORAL COLETIVA POR DANOS AMBIENTAIS 

Discutível em passado anterior ao advento da Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 198824, porém com o a instauração desta nova ordem constitucional, admite-se, plenamente, o 

cabimento de reparação civil, por lesão exclusivamente moral, no sistema jurídico brasileiro. 

Para a finalidade inerente ao presente artigo, o conceito operacional de dano moral, ora 

adotado é aquele apresentado por CAHALI25, o qual conceitua dano moral como sendo: "a dor 

resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor 

física - dor-sensação, como a denomina Carpenter - nascida de uma lesão material; seja a dor moral 

- dor-sentimento, de causa imaterial". 

Nessa perspectiva, impõe explicitar que a reparação do dano moral exerce função distinta 

daquela operada em relação ao dano material.  

No campo do dano moral, são dois os objetivos da indenização a ser paga pelo lesante: “uma 

compensação ao lesado a fim de atenuar seu sofrimento e para que seja o causador do dano 

desestimulado a praticar atos lesivos a outrem. Desse modo, o valor da reparação assume um duplo 

                                                        
23 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade Civil e Reparação de Danos ao Meio Ambiente. 2. ed. Lumen Juris. Rio de 

Janeiro: 1998. p. 78. 

24  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em 23/04/2016. Doravante, a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1.988 será denominada como Constituição brasileira de 1.988, ao longo do texto. 

25 CAHALI, Yussef Said. Dano e Indenização. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, 1980, p. 7. 
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objetivo, qual seja: satisfativo-punitivo”26. 

O espectro de abrangência da reparação por danos morais tem-se ampliado 

significativamente, ao longo dos últimos anos, no Brasil, passando da fase que se reconhecia o dano 

moral, meramente de cunho individual, para o reconhecimento do dano moral coletivo.  

BUTZKE, ZIEMBOWICZ e CERVI 27  reconhecem expressamente que “além dos danos 

patrimoniais, o Direito Ambiental também vem admitindo a possibilidade de indenização dos danos 

morais, quer individuais ou coletivos”. 

Para a finalidade do presente trabalho, adota-se o conceito de dano moral coletivo, 

apresentado por BITTAR28, para quem: 

dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação 

antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, 

está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou 

menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de 

vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto 

imaterial. 

Assim, tanto o dano moral de cunho meramente individual, quanto aquele que ostenta o 

caráter coletivo, em matéria ambiental, possuem um denominador comum, qual seja: a na 

vulneração de valores intangíveis de um grupo de pessoas, determináveis ou não, mas que sofreram 

violações no em seus direitos a usufruírem de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A Constituição brasileira de 1.988 indicou os parâmetros para que se possa inferir a 

possibilidade de reparação do dano moral, em seu artigo 5º, incisos V e X da Carta Magna29. Dos 

dispositivos constitucionais não se infere a limitação do alcance da reparação por dano moral, tão-

somente, à lesão de natureza individual. A abrangência dos citados dispositivos constitucionais é 

bastante ampla, angariando condição de possibilidade para que o dano moral ali explicitado abranja, 

                                                        
26 CAHALI, Yussef Said. Dano e Indenização, p. 8. 

27 BUTZKE, Alindo; ZIEMBOWICZ, Giuliano; CERVI, Jacson Roberto. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Educs, 
Caxias do Sul: 2006, p. 93. 

28 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista de Direito do Consumidor. 
Revista dos Tribunais, v. 12, p. 59, out./dez, São Paulo: 1994. p. 55. 

29Assim dispõe o art. 5º da Constituição brasileira de 1.988. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. 
Acesso em 23/04/2016. 
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também, o dano moral de cunho coletivo, como medida hermenêutica de conformação dos direitos 

conferidos à Sociedade em maior grau (ou pelo menos em idêntico patamar) quanto cotejados com 

os direitos conferidos individualmente.  

Esta compreensão é reforçada pelo que se sucede. Com a edição do Código de Defesa do 

Consumidor30, instituído pela Lei n.º 8.078/80, em seu artigo 6º, Incisos VI e VI estabeleceu-se, 

expressamente, a garantia de reparação de danos morais, natureza coletiva e difusa, a par da 

individual, nas relações consumeristas. 

Na órbita específica do Direito Ambiental, tem-se que a Lei da Ação Civil Pública, instituída 

pela Lei n.º 7.347, de1985, por meio da alteração promovida pela Lei n.º 12.529, de 2011, 

estabelece, em seu art. 1º, Inciso I31, expressamente, a possibilidade de utilização deste instrumento 

processual para a tutela do meio ambiente, com vistas à reparação, também, do dano moral. Note-

se que, no silêncio da norma, em qualificar o aludido dano moral, se individual ou coletivo, há de se 

compreender como a proteção a ambas as espécies, posto que os elementos hermenêuticos 

conduzem à compreensão de que se o manejo da ação civil pública pode ser efetivada para tutela 

de dano moral individual, como muito mais razão se pode adotar este instrumento processual para 

a tutela de reparação de danos morais coletivos e difusos relacionas ao meio ambiente, típico direito 

de 4ª geração, na expressão bobbiana32. 

Como se vê, o sistema brasileiro forma um arcabouço normativo capaz de assegurar, 

plenamente, a condição de possibilidade quanto à reparação do dano moral coletivo, para a tutela 

de diversos direitos, com especial destaque, para a tutela do dano moral ambiental coletivo. 

Mostra-se contraditório considerar que uma lesão à honra de um determinado grupo social 

não seja passível de reparação moral, enquanto que a honra de apenas um indivíduo deste mesmo 

grupo é amparado pela tutela de reparação moral, de viés individual. 

                                                        
30  Os citados dispositivos constam do Código de Defesa do Consumidor, assim dispostos: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; [...] VII - o 
acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados”. BRASIL. Código de Defesa do 
Consumidor. Lei n.º 8.78/90, Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. Acesso em 23/04/2016. 

31 Assim dispõe a Lei 7.345, de 1.985, artigo 1º: “Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;  V - por infração da 
ordem econômica; VI - à ordem urbanística; VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; VIII – ao patrimônio 
público e social”. BRASIL. Lei n.º 7.345, de 24 de julho de 1.985. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm.Acesso em 23/04/2016. 

32 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Campus. Rio de Janeiro: 1992, p. 27. 
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A eventual dificuldade de se apurar o valor indenizatório referente ao dano moral, não se 

restringe ao qualificativo individual. No dano coletivo, há maior complexidade a esse tema. 

Contudo, tal dificuldade não pode ser óbice à reparação coletiva do dano moral. Ora, se para a 

configuração do dano moral em ambos casos há que estar presente a dor, a humilhação, enfim, 

toda uma gama de ofensa a bens de natureza essencialmente subjetiva, não resta dúvida que os 

critérios aptos à quantificação do dano moral devam ser os mesmos, seja a lesão de cunho 

individual, seja coletivo. 

À falta de norma legal específica para a valoração do dano moral, LEITE33 sugere a aplicação 

do critério da liquidação por arbitramento, seja na esfera do dano moral de índole individual, ou 

coletiva.  

Efetivamente, trata-se de tormentoso tema, a liquidação do dano moral, em quaisquer de 

sua vertente, contudo, não se pode perder de vistas a importância de se sopesar as circunstâncias 

do caso concreto, para um arbitramento razoável do dano moral.  

Dentre os critérios utilizados à fixação do quantum indenizatório, a título de reparação 

extrapatrimonial, destaca-se a análise quanto às condições sócio-econômicas dos envolvidos, 

especialmente do ofensor, intensidade do dano, grau de culpa na causação do evento danoso e, 

como especial destaque, a extensão e gravidade dano, especialmente em se tratando do dano 

ambiental, mormente quando se tratar dano moral coletivo, em que a circunstância da extensão e 

gravidade do dano ambiental mostra-se como critério de especial valor, não só porque encontra 

amparo no Código Civil brasileiro34, mas também por ser critério de aferição quanto à dimensão da 

área ambiental afetada, em desastres ambientais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A luta para preservação ambiental, em escala planetária, apresenta-se como um dos maiores 

desafios da modernidade. Vivemos na era Sociedade de Risco, marcada por catástrofes ambientais 

de dimensões transnacionais. 

                                                        
33 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2000.  p. 

218/219. 

34 O art. 944 do Código Civil brasileiro, assim preceitua: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano”. BRASIL. Código 
Civil Brasileiro. Lei n.º 10.406, de janeiro de 2.002. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. 
Acesso em 24/04/2016. 
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O modelo de desenvolvimento industrial, fundado na concentração das riquezas e 

socialização dos danos ambientais, que ciclicamente, a população mundial está submetida, tem 

dado mostras evidentes de esgotamento. É preciso repensar um novo paradigma de Sociedade. 

Esta nova realidade obriga uma releitura das formas organizacionais, políticas e educacionais 

de toda a Sociedade, para a construção de um presente e, especialmente de um futuro 

ecologicamente equilibrado, para as futuras gerações. 

Desastre ambiental como o ocorrido por meio do rompimento da barragem de Fundão, no 

Município de Mariana, Estado de Minas Gerais, no Brasil, infelizmente, não se trata de caso isolado. 

Em verdade, infelizmente, trata-se de apenas mais um capítulo no longo livro de catástrofes 

ambientais que o planeta já foi submetido. Certamente outros desastres virão, porquanto o risco, o 

medo e o temor de calamidades ambientais de grande magnitude tem sido a marca do 

desenvolvimento econômico, fundado no paradigma de exaustão dos recursos naturais. 

A responsabilização civil de transgressores das normas ambientais, especialmente, através 

da fixação de reparação danos morais, em favor da coletividade, afigura-se como importante 

instrumento voltado à inibição da escalada de degradações ambientais, em nosso tempo.  

Mas é preciso muito mais do que instrumentos jurídicos. É necessária a conscientização dos 

indivíduos integrantes dos mais diversos extratos sociais, quanto à importância da preservação do 

meio ambiente, para a conservação de todas as espécies de seres vivos que habitam o planeta, aí 

incluída a sobrevivência do próprio ser humano.  
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AGROECOLOGIA: CONTRIBUTO PARA DIMINUIÇÃO DO USO DE VENENOS NA 

AGRICULTURA MODERNA 

 

Victor Thadeu Pereira Gonçalves1 

Kaira Cristina da Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo tem como objeto a agricultura e o uso de agrotóxicos neste fenômeno social. 

Traça como objetivos verificar quais os motivos do uso de venenos na agricultura, bem como 

possíveis benefícios (econômicos), assim como, obviamente, os diversos malefícios ao meio 

ambiente e a saúde humana. 

Busca-se solucionar a problemática do uso contínuo de agrotóxicos através de uma 

agricultura ecológica, que se apresenta de maneira sustentável e pode ser realizada através de 

diversas técnicas de plantio. 

Em primeiro capítulo permeia-se sucintamente uma evolução histórica da agricultura, 

estabelecendo seu conceito operacional. Através deste desenvolver humano o fenômeno social da 

agricultura é atingido pela econômica dos séculos 60 e 70 que visava, e ainda em tempos atuais, a 

produção em larga escala e lucratividade. 

Apresenta-se por fim deste capítulo o reconhecimento de uma mínima benesse econômica, 

ao verificar que o homem conseguiu evoluir tecnologicamente e produzir muito, porém estas 

práticas já são consideradas nefastas face ao grave risco e danos que impõe ao planeta, assim como 

a saúde humana, ofertando seguir um desenvolvimento agrícola sustentável. 

 Em segundo capítulo, cuida-se dos químicos utilizados nas lavouras (fertilizantes químicos e 

pesticidas). Apresente seu conceito operacional que simplesmente não poderia ser outro: veneno. 

                                                        
1 Mestrando em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. 

Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares – PROSUP/CAPES. Graduado em Direito 
pela Universidade do Vale do Itajaí. Advogado. Itajaí, Santa Catarina, Brasil. E-mail: victortpg@hotmail.com 

2 Mestranda em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. 
Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares – PROSUP/CAPES. Pós-Graduada em 
Direito Penal e Processual Penal pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Graduada em Direito pela Universidade do 
Vale do Itajaí. Advogada. Itajaí, Santa Catarina, Brasil. E-mail: kairasilva@outlook.com 
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Porém a utilização deste agrotóxico foi algo sugerido pelos países em seu desenvolvimento agrícola 

face ao modelo econômico que se vem adotando nas últimas décadas. 

A superprodução por seus diversos meios empregados causa cada vez a necessidade do uso 

de agrotóxicos, tendo em vista que as plantas passam a perder sua qualidade e resistência natural 

face as modificações impostas no plantio, justificando a mantença dos químicos nas lavouras para 

uma colheita “farta”. 

Ao final deste capítulo apresenta-se número alarmantes quanto ao gasto pelos malefícios 

causados pelos químicos, a deterioração que causam ao meio ambiente e também a saúde humana 

por intoxicação. 

No terceiro capítulo trata-se da agroecologia apresentando seu conceito operacional e 

confirmando a hipótese de que, este modelo proporciona conhecimento da ecologia e agronomia 

para se trabalhar uma agricultura sustentável, bastante produtiva e economicamente ativa e viável.  

Além do mais, poderá esta técnica de agricultura examinar o desenvolvimento agrícola de 

uma região com vistas a adotar cada vez mais práticas sustentáveis, assim como constatar técnicas 

insustentáveis.  

Na sua base teórica a agroecologia proporciona projetos, testes e avaliação de 

agroecossistemas sustentáveis. 

Foram utilizados, dentre outros, especialmente os autores GLIESSMAN, Stephen R.3, ALTIERE, 

Miguel4 e o Relatório de Brundtland5 como base para as tratativas acerca da agroecologia. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação foi utilizado o 

Método Indutivo 6 , na Fase de Tratamento de Dados o Método Cartesiano, e o Relatório dos 

Resultados expresso na presente pesquisa é composto na base lógica indutiva. 

Nas diversas fases da pesquisa serão utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria7, do 

                                                        
3 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2.ed. Porto Alegre: Ed. Universidade/ 

UFRGS, 2001. 

4 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3.ed. ver. Ampl. São Paulo, Rio de Janeiro: 
Expressão Popular, AS-PTA 2012. 

5 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da 
Fundação Getúlio Vargas, 1991. Título da obra em inglês: Our common future. Oxford/ New York, Oxford University Press, 1987.  

6 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-
las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13. 
ed. rev. ampl. atual. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 213.  

7 Nas palavras de Pasold “Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar 
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Conceito Operacional8, e da Pesquisa Bibliográfica9. 

 

1. AGRICULTURA 

Considerando-se que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, e que o uso de 

agrotóxicos e afins tem impactado negativamente o meio ambiente, cabe analisar a evolução 

histórica de agricultura, ainda que superficialmente. 

Toma-se o conceito operacional da agricultura compreendido por René Dumont10 como "a 

artificialização pelo homem do meio natural, com o fim de o tornar mais apto ao desenvolvimento 

de espécies vegetais e animais, elas próprias melhoradas"11 

 

1.1 Evolução: subsistência à riqueza? 

Desde a existência humana, em seu ambiente natural, biologicamente a espécie é destinada 

a sua sobrevivência ante as suas necessidades físicas como fome, sede, frio, calor, segurança etc. 

Primitivamente viveu o homem em condições brutais impostas pelo ambiente natural que o 

levaram a implementar instrumentos, como armas de caça ou abrigos e casas para sua proteção. 

Não só como medida protetiva mas principalmente como meio de subsistência ou extração de 

recursos naturais para o seu construir e vivência. 

Basicamente viveu o homem inicialmente pela caça, pesca e formações de agriculturas 

embrionárias de sementes extraídas de alimentos coletados da flora. 

Seja como for, o homem é dotado de inteligência e capaz de produzir ferramentas para 

interagir com a natureza. 

Talvez o fato mais marcante seja a passagem de um homem coletor para subsistência própria 

ou da parentela para uma produção de intuito econômico, com uma exploração maior da terra, 

ambiente natural. 

                                                        

Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 36.  

8 Segundo Pasold “Conceito Operacional (=Cop) é uma definição para uma palavra ou expressão com o desejo de que tal definição 
seja aceita para efeitos das ideias que expomos”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 54. 

9 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática. p. 215. 

10 René Dumont (Março 13, 1904 – Junho 18, 2001) francês, engenheiro agrônomo, sociólogo e político ambiental. 

11 BARROS, Henrique de. Os grandes sistemas de organização da economia agrícola. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1975. p. 30 
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Causas que perpetuaram nos povos ao longo dos tempos e precisamente, marco utilizado 

neste estudo, nos séculos XVII e XVIII, como a Revolução Agrícola (Inglaterra) e, esta como uma das 

causas, da Revolução Industrial na França da revolução impactaram no modo em que o homem 

passou a utilizar a terra. Estes modelos econômicos e agronegócios propagaram-se pelo mundo 

influenciando as nações. 

Passou a agricultura acompanhar a crescente economia, de modo que não só subsistência se 

extraía da terra, mas riquezas também. 

 

1.2 Economia e agricultura12 

"A riqueza daquelas sociedades em que o modo de produção  capitalista prevalece, se 

apresenta como uma imensa acumulação de mercadorias."13  

Ao realizar uma análise desta frase escrita por Karl Marx denota-se em um contexto simples 

que a riqueza no modelo econômico capitalista se dá pela produção massiva. Ora, se produz o 

quanto se pode para poder distribuir o máximo possível e assim angariar lucro.  

Assim, verifica-se que a problemática não está somente na produção, mas também no 

consumo desenfreado. Logicamente, de nada adiantaria uma superprodução se em contrapartida 

esta mercadoria não pudesse ser vendida com seu preço de mercado e assim ter o lucro.  

Nesta temática, é de se observar que o produtor capitalista com sua ciência econômica e 

outras mais procura meios para estimular o consumo da sociedade para que se produza mais 

e consequentemente se venda mais, e assim sistematicamente.   

Se por um lado, a produção em massa das mais diversas mercadorias causa verdadeira 

intoxicação do meio ambiente (solo, água, ar, fauna e flora) o consumo desenfreado estimulado 

pelo empreendedor contribui ainda mais para este quesito. Os produtos atualmente têm vida útil 

curta, logo a produção de lixos dos mais diversos tipos torna-se maior.  

Logicamente, na época de Marx não se cogitava a ideia dos direitos fundamentais de terceira 

                                                        
12 Este subcapítulo “1.2” foi extraído de artigo produzido pelo autor Victor Thadeu Pereira Gonçalves, em coautoria com o Dr. Clovis 

Demarchi, sob o título ACÚMULO DE RIQUEZA X MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO: CONSIDERAÇÕES A PARTIR 
DA IDEIA DE CIÊNCIA, para a disciplina efetividade dos direitos fundamentais do PPCJ – UNIVALI. Também o artigo posteriormente 
foi submetido para publicação na Revista Justiça do Direito da Universidade de Passo Fundo. 

13 MARX, K., O Capital - Crítica da Economia Política. São Paulo: Nova Fronteira, 1983. p. 30 
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dimensão, especialmente este do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Somente na década 

de 60 e 70 do século XX que esta ideia aparece.  

A problemática urge de forma monstruosa a partir do momento que este direito 

fundamental transcendental ganha força e se justifica por se observar o resultado, extremamente 

danoso ao meio ambiente, do modelo econômico desenfreado pelo acúmulo de riquezas.  

O modelo econômico obviamente não desapareceu. Disparou-se pelo mundo diversas 

teorias de como conciliar talvez a economia e a preservação do meio ambiente. O assunto 

problematiza-se de forma global e a sociedade busca resultados para o problema. 

 

1.3 Agronegócio voraz e meio ambiente 

A agricultura que observamos na atualidade está sedimentada em duas diretrizes que se 

conectam, sendo a produção em larga escala e o aumento de lucro.14 

Não se olvida, que em observância global, a agricultara mostrou-se muito bem sucedida e 

que satisfez parte das penúrias que acometia ao homem, especialmente da metade do século XX 

para os dias de hoje. Contudo, a fome ainda é um dos fatores preocupantes, não por faltar alimento 

mas sim a distribuição de riqueza e recursos que excluí pessoas dos mais diversos seios sociais.15 

Nesta incansável busca de riqueza através do agronegócio, várias práticas tem sido utilizadas 

pelos homens em suas produções sem cuidar dos resultados não intencionais que são gerados, ou 

seja, negligenciando acerca da nocividade de tais práticas para o meio ambiente.16 

“Esta é, também, uma era dominada pela indústria; nesta época, o direito de auferir lucros, 

seja lá por que custo for, muito raramente é discutido.”17 

A produção de alimentos atual está fundada em um processo industrial, no qual as plantas 

assumem uma postura de mini fábricas, onde a produção e aumentada pelo aporte de insumos, a 

eficiência maximizada pela manipulação da genética e o solo simplesmente serve como terreno de 

instalação da "fábrica".18 

                                                        
14 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. P. 34 

15 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. P. 33 

16 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. P. 34 

17 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 1962. Título original do norte-americano: Silent Spring. P. 23. 

18 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. P. 34 
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No uso intensivo do solo a matéria orgânica é reduzida, resultante da carência de cobertura 

do solo que também é compactado pelo trânsito de repetição das máquinas. A perda de matéria 

orgânica diminui o fator fértil do solo, destrói sua estrutura e aumenta a taxa de erosão por água e 

vento.19 

Nas últimas décadas a agricultura voltou-se ao monocultivo, onde se planta apenas um tipo 

de cultura em uma área quase sempre de grande vastidão20. Este método induz o agricultor ao uso 

de agrotóxicos, fertilizantes inorgânicos, uso intensivo do solo por apenas um tipo de planta, pois 

causa espécies de plantas fracas às pragas.21 

O uso de fertilizantes sintéticos a base de combustíveis fósseis e extração de depósitos 

minerais em curto prazo tornam-se eficientes para a produção agrícola, muito embora a longa prazo 

causam enormes danos, como o problema da lixiviação (propagação de lixo nocivo a saúde pelos 

córregos, lagos, rios e água subterrânea). Mundialmente o uso deste tipo de fertilizantes aumentou 

dez vezes entre 1950 e 1992.22 

O uso da irrigação impensada também traz enormes riscos a hidrografia regional, fauna e 

flora, como também contributo à escassez de água pelo seu uso desenfreado.23 

A manipulação do genoma das plantas também contribui para necessidade do uso de 

químicos e fertilizantes uma vez que as plantas híbridas não seguem um padrão natural, são 

geneticamente modificadas para produzir muito, embora pouco resistentes as causas naturais.24 

“O crescimento econômico, sem respeito ao direito fundamental ao ambiente limpo e 

ecologicamente sadio, provoca danos irreparáveis ou de difícil reparação.”25 

Tais práticas da agricultura convencional tendem a corroer a produtividade futura em 

justificativa de uma superprodução atual.26 

                                                        
19 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. P. 34 

20 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. p. 20 “Sob as condições agrícolas primitivas, o fazendeiro enfrentava poucos problemas 
relativos a insetos. Tais problemas surgiram com a intensificação da agricultura - com a entrega de imensas quilometragens 
quadradas a um único gênero de colheita.”  

21 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. P. 35 

22 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 35. 

23 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 36. 

24 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 39. 

25 FREITAS, Juarez.  Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 44. 

 

26 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 40. 
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Há também a questão da supervalorização comercial dos largos produtores que por diversos 

motivos sociais acabam por marginalizar os pequenos produtores e os de subsistência.27 

 

2. AGROTÓXICOS 

Os agrotóxicos tiveram origem em necessidades bélicas e depois passaram a ser “úteis” na 

agricultura.28 

O artigo 2º, da Lei nº 7.802, de 01 de julho de 198929, conceitua os agrotóxicos e afins da 

seguinte maneira: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores 

de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção 

de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-

las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 

de crescimento; 

Antunes 30  define os agrotóxicos como “produtos químicos destinados à utilização pela 

agricultura com a finalidade de combate às pragas ou destinados a aumentar a produtividade de 

determinadas culturas”. 

Atualmente, o uso de agrotóxicos sem moderação tem prejudicado consideravelmente o 

meio ambiente, acarretando problemas ecológicos e afetando a saúde da humanidade. Dessa 

forma, cabe destacar em que consistem os agrotóxicos e quais os efeitos que têm gerado, para 

posteriormente analisar a agroecologia como forma de garantir o desenvolvimento rural 

sustentável. 

 

                                                        
27 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 56. 

28 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e administrativa. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006. p. 21. 

29 BRASIL, Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino 
final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7802.htm> Acesso em: 22 abr. 2016. 

30 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 6. 
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2.1 Categorizando o controle químico das pragas nas lavouras 

Como descrito, o uso de agrotóxico na agricultura tem como finalidade última livrar as 

plantas de qualquer tipo de praga que venha afetá-las ou mesmo diminuir a produção esperada. 

Para tanto, conceitua-se praga como "qualquer população de organismos que cause danos 

econômicos, lesões ou destruição, ou seja vetor de doença para plantas, os animais e o homem."31 

As pragas podem ser controladas mediante adoção de boas práticas agrícolas, controle 

biológico, controle físico, controle químico, etc.32 

Atualmente o método mais difundido é o controle por agrotóxicos, ou seja meios químicos.33 

A boa prática agrícola é uma soma de fatores que inclui rotação de culturas, seleção de diversas 

plantas com mais resistência, diversificação de cultura e etc, já no controle biológico observamos 

sucintamente o uso de predadores e organismos patogênicos como forma de controlar as pragas, 

para o controle físico observa-se radiações, cores, vibrações e fogo, entre outros, como forma de 

repelir ou modificar a biologia das pragas.34 

O uso de métodos químicos causa em curto prazo a eliminação drástica das pragas que 

atacam as plantações, no entanto não é uma promessa de resultado absoluto, pois tornam os 

agricultores dependentes do uso de químicos nas lavouras, como também desencadeiam processos 

biológicos de resistência pelas pragas dos agrotóxicos utilizados. 

Infelizmente, apesar desta problemática ser nítida e conhecida, os agricultores continuam a 

utilizar dos agrotóxicos e sequer usam outra opção. Com isso, as vendas destes produtos químicos 

tem ascendido de maneira global, alcançando um número de 25 bilhões de dólares em 1994, hoje 

muito mais.35 

O crescimento do uso de agrotóxicos desde os anos 60 e 70 se deu através de uma estratégia 

                                                        
31 FUNDACENTRO. Agrotóxicos riscos e prevenção; manual de treinamento. São Paulo: Fundacentro. 1991. p. 05. 

32 FUNDACENTRO. Agrotóxicos riscos e prevenção; manual de treinamento. São Paulo: Fundacentro. 1991. p. 06. 

33 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. p. 45 “A lenda segundo a qual os ervicidas são tóxicos apenas para as plantas, e, assim, não” 
constituem ameaça alguma a vida animal, já foi amplamente divulgada; mas, infelizmente, não corresponde à verdade. 
Os ervicidas, os matadores de plantas, compreendem grande variedade de substâncias químicas que atuam sobre os tecidos 
animais, tanto quanto sobre os tecidos vegetais. Eles variam consideravelmente, quanto à sua ação sobre o organismo. Alguns são 
venenos de ordem geral; outros são poderosos estimulantes do metabolismo, ocasionando elevações fatais de temperatura; 
outros induzem tumores malignos, ora sós, ora em cominação com outras substâncias químicas; alguns prejudicam os materiais 
genéticos da raça, pela provocação de mutações do gene. Os ervicidas, pois, como os inseticidas, incluem algumas substâncias 
químicas muito perigosas; e o seu uso descuidoso, na crença de que são “seguros”, de que "não oferecem perigo", pode dar 
resultados bem desastrosos.” 

34 FUNDACENTRO. Agrotóxicos riscos e prevenção; manual de treinamento. São Paulo: Fundacentro. 1991. p. 07. 

35 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 39. 
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de vendas, patrocinadas por empresas multinacionais, com participação direta do Estado, munindo 

esforços pelo crédito, extensão, assistência técnica e pesquisa agroeconômica.36 

A propagando colocava em um pedestal valores ideológicos que atribuíam somente valor 

social àquela propriedade que detivesse condições de absorver as diversas modernas técnica - 

máquinas, implementos, novas variedades e também agrotóxicos.37 

Segundo Séralini38 “Esas sustancias, aun siendo utilizadas mucho tiempo antes de la cosecha, 

permanecen impregnadas en las plantas -e incluso dentro de ellas-”, sendo que “sus residuos 

subsisten en los forrajes, en los productos alimentarias derivados de cosechas y carnes, en las grasas 

y en productos como la mantequilla, la leche, el queso y los huevos, derivados de los animales que 

los consumen”. Além disso, “se diseminan en el medio ambiente, sobre todo, en el agua”. 

Vários fatores decorrentes do uso de agrotóxicos podem ser apontados, sendo os principais 

a alteração da natureza, o desequilíbrio ecológico, a poluição das águas, erosão, desertificação e 

devastação, contaminação dos alimentos e intoxicação animal e humana.39 

 

2.2 Alguns números alarmantes  

Com a dificuldade do controle de pragas mutantes pelo uso continuado de agrotóxicos, torna 

difícil o livramento do uso destes químicos. Nos últimos 50 anos, a utilização dos químicos aumentou 

significativamente em todo mundo chegando a 2,56 milhões de toneladas por ano.40 

Nos EUA, cerca de 600 tipos diferentes de venenos são utilizados anualmente, custando não 

menos que US$ 4,1 bilhões.41 

Calcula-se um custo indireto pelo uso de agrotóxicos para meio ambiente e saúde pública 

(impactos na fauna, flora, água, resistência) e sociais (envenenamento e doenças) atinjam cerca de 

                                                        
36 FERRARI, Antenor. Agrotóxicos: a praga da dominação. Porto Alegre: Mercado Aberto 1985. P. 26. 

37 FERRARI, Antenor. Agrotóxicos: a praga da dominação. P. 26. 

38 SÉRALINI, Gilles-Éric. ¿Nos Envenenan? Transgénicos, pesticidas y otros tóxicos. Cómo afectan a nuestras vidas y cómo se ocultan 
sus consecuencias. Barcelona: NED ediciones, 2013. p. 33. Tradução livre: "Essas substâncias, mesmo sendo utilizadas muito tempo 
antes da colheita, permanecem impregnadas nas plantas –e incluído dentro delas- sendo que seus resíduos subsistem no terreno 
de plantio, nos produtos alimentares derivados das colheitas e carnes, mas estruturas biológicas e químicas e em produtos como 
a manteiga, o leite, o queijo e os ovos derivados dos animais que consomem deste terreno envenenado. Além disso, se disseminam 
no meio ambiente, sobretudo, na água." 

39 FERRARI, Antenor. Agrotóxicos: a praga da dominação. Pp 21-46. 

40 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. P. 33. 

41 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 33. 
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US$ 8 bilhões por ano.42 

Nos EUA, dos 68,8 mil poços avaliados entre 1971 e 1991, cerca de 10 mil continham resíduos 

que excediam as normas da Agência de Proteção Ambiental.43 

Os usos de alguns tipos de produtos tóxicos são relacionados a casos de câncer. 

“Conforme o (SINITOX)44, foram registrados, no período de 2007 a 2011, sendo o conjunto 

dos agrotóxicos responsável por 11,8% das intoxicações, atrás dos medicamentos com 28,3% e dos 

animais peçonhentos com 23,7%”45, cujas ocorrência são subdivididas conforme abaixo: 

•26.385 casos de intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola; 

•13.922 por agrotóxicos de uso doméstico; 

•5.216 por produtos veterinários e 15.191 por raticidas. 

“[...] óbitos, os agrotóxicos de uso agrícola responderam por 863(39,4%), os de uso 

doméstico por 29(1,3%), os produtos veterinários por 22(1,0%) e os raticidas por 138(6,3%). [...] 

apenas 14(1,3%) foram registrados como ocupacionais.”46 

O uso indiscriminado de agrotóxicos é ainda mais alarmante no Brasil, eis que este é 

considerado o maior produtor agrícola, e consequentemente o maior consumidor de agrotóxicos. 

Neste sentido, Koch explica que “Dentre os 50 produtos químicos mais aplicados na agricultura, 22 

deles são proibidos pelos Estados Unidos e pela União Europeia”47. 

A Portaria 518 do Ministério da Saúde, publicada em março de 2004, que estabelece em seu 

artigo 14 uma lista de substâncias químicas que representam riscos para a saúde. O mesmo artigo 

estabelece para estas substâncias os limites máximos de resíduos que podem estar presentes na 

água potável. 

Nessa lista constam os 22 agrotóxicos cuja presença deveria, obrigatoriamente, ser 

monitorada na água de abastecimento público, conforme gravura abaixo: 

                                                        
42 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 33. 

43 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 34. 

44 Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. 

45 BOCHNER, R. Óbito ocupacional por exposição a agrotóxicos utilizado como evento sentinela: quando pouco significa muito, 
2015. Disponível em: http://sinitox.icict.fiocruz.br/producao-cientifica. Acesso em: 19 abr. 2016. p. 2. 

46 BOCHNER, R. Óbito ocupacional por exposição a agrotóxicos utilizado como evento sentinela: quando pouco significa muito, 
2015. Disponível em: http://sinitox.icict.fiocruz.br/producao-cientifica. Acesso em: 19 abr. 2016. p. 2. 

47 KOCH, Rafaela Borgo. O princípio da informação como forma de mitigação do uso de agrotóxicos. Dissertação (Mestrado em 
Ciência Jurídica). Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica. Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí/SC, 2015. 
Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Rafaela%20Borgo%20Koch-2015.pdf> Acesso em: 22 abr. 2016.   
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Apesar da Portaria 518 obrigar o monitoramento da presença destes contaminantes na água 

de abastecimento público, ao que se saiba nenhuma prefeitura ou companhia de água faz análises 

regulares neste sentido (ou, se faz, estes resultados não estão sendo monitorados oficialmente).48 

Justamente por ser ferramenta da economia na agricultura, a Constituição Federal49, no seu 

artigo 220, parágrafo 4º, estabeleceu entendimento constitucional de que agrotóxicos são nocivos 

à saúde ambiental, estabelecendo restrição a sua propaganda.50 

 

2.3 Cooperação global para diminuição do uso dos agrotóxicos 

Diversos países em desenvolvimento necessitam atualmente utilizar fertilizantes e 

agrotóxicos para manter sua qualidade produtiva e econômica. Porém os Estados nações podem 

ajudar seus agricultores a utilizar nutrientes orgânicos como complemento aos químicos.51  

Sendo assim o controle de pragas deve cada vez mais estar nos métodos naturais.52 

                                                        
48 LONDRES, Flavia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de Janeiro: AS-PTA – Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. p 61. 

49  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> Acesso em: 20 abr. 2016. 

50 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e administrativa. p. 37. 

51 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 149. 

52 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 149. 
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Estas estratégias requerem modificações nas políticas públicas, que infelizmente na 

atualidade estimulam o uso de pesticidas. Para adotar métodos que não usem produtos químicos, 

ou os usem em menor escala, é preciso criar e manter condições jurídicas, políticas e de pesquisa.53 

Os agrotóxicos são enormemente custeados em diversos países onde se verifica o “uso de 

produtos químicos exatamente nas áreas agrícolas mais orientadas para o comércio, onde os danos 

que causam ao meio ambiente já podem ser maiores que qualquer aumento verificado na 

produtividade.”54 

“Por isso, regiões diferentes requerem políticas diferentes para regulamentar e promover o 

uso de produtos químicos. As estruturas legislativas e institucionais de controle dos agrotóxicos 

precisam ser bastante fortalecidas em todo o mundo.”55 

“Os países industrializados devem impor controles mais rígidos à exportação de pesticidas.”56  

“Os países em desenvolvimento precisam dispor dos instrumentos legislativos e 

institucionais básicos para administrar o uso de produtos químicos agrícolas em seus territórios. E 

para tanto necessitarão de assistência técnica e financeira.”57 

“O desenvolvimento, constitucionalmente exigido, é aquele que se deixa tingir pelas cores 

éticas (ambientais, sociais e econômicas). Qualquer acepção unilateral ou unidirecional resulta em 

manifesto desacordo com as linhas mestras da Lei Maior.”58  

O Relatório de Brundtland59 aponta para alguns sistemas naturais de nutrientes e controle 

de pragas: 

• Os resíduos agrícolas e o adubo orgânico são fontes potenciais de nutrientes do solo. 

                                                        
53 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 149. 

54 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 149. 

55 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 149. 

56 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 149. 

57 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 149. 

58 FREITAS, Juarez.  Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 111. Acerca da CRFB elucida o autor: “O conceito do desenvolvimento 
incorpora o sentido da sustentabilidade por força da incidência de outros dispositivos constitucionais, tais como, para ilustrar, o 
art. 174, parágrafo primeiro (planejamento do desenvolvimento equilibrado), o art. 192 (o sistema financeiro tem de promover o 
desenvolvimento que serve aos interesses da coletividade), o art. 205  (Vinculado ao pleno“ desenvolvimento da pessoa), o 
art. 218 (desenvolvimento científico e tecnológico, com o dever implícito de observar os ecológicos limites) e o art. 219 (segundo 
o qual será incentivado o desenvolvimento cultural socioeconômico, o bem-estar e a autonomia tecnológica). Em sinergia com 
esses dispositivos, consta, no art. 170, VI, da Carta, a consagração expressa da defesa do ambiente, como princípio de regência da 
atividade econômica, a requerer o tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços. 

 

59 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. p. 150. 
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• Os resíduos orgânicos reduzem a perda e aumentam o aproveitamento de outros 

nutrientes, além de melhorar a capacidade do solo de reter água e resistir à erosão. 

• O uso de adubo orgânico, particularmente em conjunção com culturas intervaladas e 

rotativas, pode reduzir bastante os custos de produção. 

• Os sistemas podem ficar muito mais eficientes se o adubo ou a biomassa vegetal forem 

digeridos anaerobicamente em usinas de biogás, gerando energia para cozinhar e para pôr em 

funcionamento bombas, motores e geradores elétricos. 

• São de grande potencial os sistemas naturais de fixação biológica do nitrogênio através do 

uso de certos cultivos anuais, árvores e microorganismos. 

• O controle integrado de pragas reduz a necessidade de agroquímicos, melhora o balanço 

de pagamentos de um país, libera divisas para outros projetos de desenvolvimento e gera empregos 

onde eles são mais necessários. 

• O controle integrado de pragas exige informações detalhadas sobre as pragas e seus 

inimigos naturais, variedades de sementes criadas para resistir às pragas, padrões integrados de 

cultivos e agricultores que apoiem esse método e estejam dispostos a modificar suas práticas 

agrícolas para adotá-lo. 

O uso de agrotóxicos deve ocorrer moderadamente, tendo em vista que tem causado graves 

problemas ao meio ambiente em todos os seus aspectos. Para tanto, é preciso que haja uma 

mobilização global acerca da administração dos agrotóxicos e afins, de forma consciente e solidária, 

através de instrumentos capazes de produzir o desenvolvimento em equilíbrio com a preservação 

ambiental.  

Sendo assim, passa-se à análise da agroecologia como forma de acesso ao desenvolvimento 

rural sustentável. 

 

3. AGROECOLOGIA 

A agroecologia pode ser considerada uma contribuição efetiva para a produção agrícola em 

harmonia com o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

A partir desta perspectiva, torna-se necessário uma apresentação deste instrumento como 

forma de alcance do desenvolvimento sustentável, pois viabiliza a produção agrícola sem o uso 
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exacerbado de agrotóxicos. 

A sustentabilidade configura-se, em todos os campos que se a aplica, um teste de tempo. O 

agroecossistema que continua produtivo por um logo período de tempo sem degradar sua base de 

recursos – quer localmente, quer em outros lugares – pode ser dito sustentável.60 

  

3.1 Aspectos históricos 

“A ecologia ocupou-se principalmente do estudo de sistemas naturais, enquanto a 

agronomia tratou da aplicação de métodos de investigação científica à prática da agricultura.”61 

As questões epistemológicas que dividem a ciência pura da natureza vêm mantendo estas 

duas ciências separadas e a agricultura está em maior parte sob o domínio da agronomia.62 

Recentemente que vivenciamos uma atenção mais focada a questão ecológica ligada à 

agricultura e suas técnicas63, principalmente no uso desenfreado de agrotóxicos.64 

Por um lado, a agroecologia é o estudo de processos econômicos e de agroecossistemas, por 

outro, é um agente para as mudanças sociais e ecológicas complexas que tenham necessidade de 

ocorrer no futuro afim de levar a agricultura para uma verdadeiramente sustentável.65 

A agroecologia difundiu-se a partir de 1980 nos Estados Unidos e em algumas partes da 

América Latina, “como um conjunto de práticas e técnicas empregadas para desenvolver os 

agroecossistemas”. Isto se deu em razão do movimento ambientalista contra a produção agrícola 

baseada na utilização de insumos químicos, ocorrido no início da década de 20, na Europa e nos 

Estados Unidos66. 

                                                        
60 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 565. 

61 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 54. 

62 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 54-55. 

63 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. p. 22. “Não é minha afirmativa a de que os inseticidas químicos não devam ser usados 
nunca. Afirmo, não obstante, que pusemos, indiscriminadamente, substâncias químicas venenosas, biologicamente potentes, nas 
mãos de pessoas de todo ignorantes, ou quase, quanto à capacidade que tais substâncias têm, de produzir danos. Submetemos 
quantidades enormes de gente ao contato de venenos, sem o consentimento dessa gente, e, com frequência, também sem o seu 
conhecimento.” 

64 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 54-55. 

65 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 54-55. 

66 ELICHER, Maria Jaqueline. A agroecologia e o desenvolvimento sustentável: uma construção teórica para a análise da agricultura 
familiar. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis: EDUFSC, n. 31. p. 67-91, abr/2002. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/25177/22147> Acesso em: 22 abr. 2016. p. 78. 
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Conforme ensina Ehlers 67 , a agroecologia tem como propósito valorizar os aspectos 

socioculturais da produção agrícola, além da reestruturação dos sistemas. 

Segundo Moreira e Carmo68, “A agroecologia representa uma forma de abordar agricultura 

que incorpora cuidados especiais relativos ao ambiente, aos problemas sociais e à sustentabilidade 

ecológica dos sistemas de produção”. 

Destaca-se que a agroecologia entrelaça o tradicional (com sustentabilidade histórica) ao 

novo (de natureza ambiental) e, dessa forma, “garante um risco mínimo de degradação sobre a 

natureza e a sociedade, diferentemente do que acontece com a artificialização dos ecossistemas, 

por um lado, e os mecanismos de mercado, por outro”69. 

 

3.2 Técnicas agroecossistêmicas 

Vale destacar o conceito de agroecossistema sustentável “que mantém a base de recursos 

da qual depende, conta com um uso mínimo de insumos artificiais vindos de fora do sistema de 

produção agrícola, maneja pragas e doenças através de mecanismos reguladores internos.”70 

Também importante observar sistemas sustentáveis existentes, que no caso, cita-se dois: 

ecossistemas naturais e agroecossistemas.71 

Os naturais oferecem um ponto de referência importante para entender os fundamentos 

ecológicos da sustentabilidade; os agrossistemas tradicionais dão exemplos abundantes de práticas 

agrícolas realmente sustentáveis. 72 

Demonstra-se que as questões sociais, culturais, políticas e econômicas podem ser atingidas 

de modo sustentável.73 

Os seguintes princípios podem servir como linhas mestras orientadoras neste processo geral 

                                                        
67 EHLERS, E. Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da Terra, 1996. p. 74. 

68 MOREIRA, Rodrigo Machado; CARMO, Maristela Simões. Agroecologia na construção de desenvolvimento sustentável. Agric. São 
Paulo, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 37-56, jul./dez. 2004. p. 45-46.  

69  GUZMAN, Eduardo Sevilla. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Disponível em: 
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap4ID-1B89GA0bdo.pdf> Acesso em: 22 abr. 2016. p. 128. 

70 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 565. 

71 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 566. 

72 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 566. 

73 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 566. 
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de transformação74: 

• Mover-se de um manejo de nutrientes cujo fluxo passa através do sistema, para um manejo 

baseado na reciclagem de nutrientes, com uma crescente dependência em relação a processos 

naturais, tais como a fixação biológica do nitrogênio e as relações micorrizas; 

• Usar fontes renováveis de energia, em vez das não renováveis; 

• Eliminar o uso de insumos sintéticos não renováveis oriundos de fora da unidade produtiva, 

que podem potencialmente causar danos ao ambiente ou à saúde dos produtores, assalariados 

agrícolas ou consumidores; 

• Quando for necessário, adicionais materiais ao sistema, usando aqueles que ocorrem 

naturalmente, em vez de insumos sintéticos manufaturados; 

• Manejar pragas, doenças e ervas adventícias, em vez de controlá-las; 

• Restabelecer as relações biológicas que podem ocorrer naturalmente na unidade 

produtiva, em vez de reduzi-las ou simplificá-las; 

• Estabelecer combinações mais apropriadas entre padrões de cultivo e o potencial 

produtivo e as limitações físicas da paisagem agrícola; 

• Usar uma estratégia de adaptação do potencial biológico e genético das espécies de plantas 

agrícolas e animais às condições ecológicas da unidade produtiva, em vez de modificá-la para 

satisfazer as necessidades das culturas animais; 

• Valorizar na mais alta conta a saúde geral do ecossistema, em vez do resultado de um 

determinado sistema de cultivo ou safra; 

• Enfatizar a conservação do solo, água, energia e recursos biológicos; 

• Incorporar a ideia de sustentabilidade a longo prazo no desenho e manejo geral do 

agroecossistema. 

“A integração entre esses princípios cria uma sinergia de interação e relações na unidade 

produtiva que conduz, posteriormente, ao desenvolvimento das propriedades emergentes dos 

agroecossistemas sustentáveis.”75 

                                                        
74 Os princípios citados são extraídos de: GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 

572. 

75 GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. p. 573. 
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Cita-se também a agricultura familiar, que com o uso da agroecologia tem superado 

expectativas, tantos sociais (combate a fome e desigualdade) assim como a economia dos pequenos 

produtores. Lembra-se também da influencia saudável que visa esta técnica tanto para o homem e 

para o meio ambiente. 

 

3.3 Uma proposta sustentável 

“A agroecologia se fundamenta em um conjunto de conhecimentos e técnicas que se 

desenvolvem a partir dos agricultores e de seus processos de experimentação.”76 

“[...] enfatiza a capacidade das comunidades locais para experimentar, avaliar e expandir seu 

poder de inovação”77 na agricultura. 

“Os sistemas ecológicos são profundamente enraizados na racionalidade ecológica da 

agricultura tradicional.”78 

Existem atualmente muitos sistemas agrícolas bem sucedidos, por sua grande diversidade de 

culturas e animais domesticados, assim como pela mantença e melhora nas condições do solo, pela 

gestão da água e da biodiversidade, tudo isto baseado em conhecimentos tradicionais da 

agricultura.79 

“Esses sistemas agrícolas não só têm alimentado grande parte da população mundial [...], 

particularmente nos países em desenvolvimento, como também oferecem muitas respostas 

possíveis para os desafios da produção e conservação.”80  

“A agroecologia é socialmente mobilizadora, já que sua difusão requer a intensa participação 

dos agricultores.”81 

“Trata-se de uma abordagem culturalmente assimilável, já que se baseia nos conhecimentos 

tradicionais e promove um diálogo de saberes com os métodos científicos modernos.”82 

“Promove técnicas economicamente viáveis, com ênfase no uso do conhecimento indígena, 

                                                        
76 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 16. 

77 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 16. 

78 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 16. 

79 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 17. 

80 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. p. 17. 

81 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. PP. 18-19. 

82 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. pp. 18-19. 
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da biodiversidade agrícola e dos recursos locais, evitando assim a dependência de insumos 

externos.”83 

“A agroecologia é ecológica per se, uma vez que evita modificar os sistemas de produção 

existentes, promovendo a diversidade, as sinergias, otimizando o desempenho e a eficiência do 

sistema produtivo.”84 

De acordo com Fernandes e Silva, a agroecologia consiste em uma ciência que apresenta “os 

princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas tanto produtivos quanto 

preservadores dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e 

economicamente viáveis, proporcionando assim, um agroecossistema sustentável”85. 

Destaca-se a tendência de uma visão holística das ciências para contribuição em diversas 

áreas, especialmente para um meio ambiente sustentável, assim como aplicável à agricultura 

especificamente.86  

“À medida que o uso de agroquímicos sintéticos é reduzido ou eliminado, e os nutrientes e 

biomassa são reciclados dentro do sistema, a estrutura e função do agroecossistema também 

mudam.”87 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De fato, este grande arcabouço de métodos e teorias que visam um fim sustentável geram 

impasses a serem tratados por todos e para todos. 

Alguns dos conceitos sustentáveis apontam em direção divergente da economia global, que 

perdura durante décadas, facilitou inúmeras situações para o homem, mas é chegada a hora de 

repensar. 

Em todos os quesitos a questão sustentável requer esforço e comprometimento mútuo para 

um resultado que não pode ser imediato, mas é enormemente sólido quanto às benesses para as 

                                                        
83 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. pp. 18-19. 

84 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. pp. 18-19. 

85  FERNANDES, Roberto da Rosa; SILVA, Andressa Aparecida da. Agroecologia, desenvolvimento rural sustentável e educação 
ambiental na escola do campo. Disponível em: 
<http://www.sertao.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2013311105741464artigo_agroecologia,_desenvolvimento_rural_sustenta
vel_e_educacao_ambiental_na_escola_do_campo.pdf> Acesso em: 22 abr. 2016. p. 3. 

86 Vide obra: CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Editora Cultrix. 1998.   

87 ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. pp. 18-19. 
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gerações futuras. 

Sem dúvida a agricultura evoluída, tal qual como temos hoje, que preza por uma produção 

em massa e soluções em curto espaço de tempo, teve seus sucessos. Ocorre que as técnicas, 

inovações, práticas e políticas que permitiram estes aumentos de produtividade também os 

degradaram. 

Assim, pois, o uso voraz dos recursos não permitiu ao meio ambiente o seu fluxo natural de 

fazer renovação. 

A questão não envolve tão somente o meio ambiente, mas também o social e econômico, 

tendo vista que a dependência de combustíveis fósseis não renováveis que permitiram forjar 

verdadeiras plantações industriais retiram dos pequenos agricultores a oportunidade de produção 

em menor escala, assim como também afeta a distribuição de riquezas e alimentos. 

No cerne da questão, demonstra-se que o uso de agrotóxicos se tornou um ciclo vicioso, já 

que a agricultura industrial com suas técnicas contribuiu para uma formação de plantas pouco 

resistentes a pragas, levando os agricultores a utilizar agrotóxicos para controle. 

Não somente por uma causa de técnica mas também pela ânsia de riqueza dos fornecedores 

de químicos já que, quanto mais se necessita mais se vende. 

Outro ponto, talvez o mais importante a ser combatido o uso de venenos, é os enormes 

danos que os agrotóxicos causam não só ao meio ambiente, mas também e principalmente a saúde 

humana. Os riscos de intoxicação pelos agrotóxicos só tende a aumentar. 

A intoxicação de humanos por agrotóxicos pode ser direta e indireta, por assim dizer de 

forma gravosa e silenciosa, pessoas aos pouquinhos irão se envenenando indiretamente, até 

mesmo pela água, que como se sabe também é bastante contaminada pelos agrotóxicos lixiviados. 

Em suma, a agricultura moderna se mostra insustentável. Ela não pode produzir alimento 

suficiente para a população do globo terrestre, em longo prazo, pois deteriora as condições que a 

tornam possíveis. 

A alternativa que se apresenta é a agroecologia, uma parceria entre a ecologia e a agronomia 

para uma agricultura sustentável e base de experiências para métodos ecológicos mais eficazes. 

Pulsa de extrema relevância uma comunhão de esforços para o reconhecimento dos 

resultados degradantes da agricultura industrial e para a construção de algo mais sustentável. 
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Muitos modelos podem ser adotados na agroecologia, basta que o senso comum reflita e 

faça cumprir seu dever na efetivação dos direitos fundamentais de terceira geração, dentre eles o 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS 

ALTIERE, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3.ed. ver. Ampl. 

São Paulo, Rio de Janeiro: Expressão Popular, AS-PTA 2012. 

BARROS, Henrique de. Os grandes sistemas de organização da economia agrícola. 1. ed. Lisboa: 

Livraria Sá da Costa Editora, 1975. 

BOCHNER, R. Óbito ocupacional por exposição a agrotóxicos utilizado como evento sentinela: 

quando pouco significa muito, 2015. Disponível em: http://sinitox.icict.fiocruz.br/producao-

cientifica. Acesso em 19.04.2016.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 20 

abr. 2016. 

______. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7802.htm> Acesso em: 22 abr. 2016. 

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Editora Cultrix. 1998.   

CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 1962.  

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991. Título da obra em inglês: Our common 

future. Oxford/ New York, Oxford University Press, 1987.  

ELICHER, Maria Jaqueline. A agroecologia e o desenvolvimento sustentável: uma construção teórica 

para a análise da agricultura familiar. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis: EDUFSC, n. 31. p. 

67-91, abr/2002. Disponível em: 



322 
 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/25177/22147> Acesso em: 22 abr. 

2016. 

FERNANDES, Roberto da Rosa; SILVA, Andressa Aparecida da. Agroecologia, desenvolvimento rural 

sustentável e educação ambiental na escola do campo. Disponível em: < 

http://www.sertao.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2013311105741464artigo_agroecologia,_des

envolvimento_rural_sustentavel_e_educacao_ambiental_na_escola_do_campo.pdf> Acesso em: 

22 abr. 2016. 

FERRARI, Antenor. Agrotóxicos: a praga da dominação. Porto Alegre: Mercado Aberto 1985.  

FREITAS, Juarez.  Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

FUNDACENTRO. Agrotóxicos riscos e prevenção; manual de treinamento. São Paulo: Fundacentro. 

1991.  

GLIESSMAN, Stephen R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2.ed. Porto 

Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 2001. 

GUZMAN, Eduardo Sevilla. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Disponível em: < 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap4ID-1B89GA0bdo.pdf> Acesso em: 22 

abr. 2016.  

KOCH, Rafaela Borgo. O princípio da informação como forma de mitigação do uso de agrotóxicos. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica). Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 

Jurídica. Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí/SC, 2015. Disponível em: 

<http://siaibib01.univali.br/pdf/Rafaela%20Borgo%20Koch-2015.pdf> Acesso em: 22 abr. 2016. 

LONDRES, Flavia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de Janeiro: AS-

PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011.  

MARX, K., O Capital - Crítica da Economia Política. São Paulo: Nova Fronteira, 1983. 

MOREIRA, Rodrigo Machado; CARMO, Maristela Simões. Agroecologia na construção de 

desenvolvimento sustentável. Agric. São Paulo, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 37-56, jul./dez. 2004.  

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13. ed. rev. ampl. atual. 

Florianópolis: Conceito Editorial, 2015.  

SÉRALINI, Gilles-Éric. ¿Nos Envenenan? Transgénicos, pesticidas y otros tóxicos. Cómo afectan a 



323 
 

nuestras vidas y cómo se ocultan sus consecuencias. Barcelona: NED ediciones, 2013. 

VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e 

administrativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006.  

 

 


