
  



                                                                                             

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu, em 

1972, a data de 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. A criação 

da data marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. Já 

na esfera local, a instituição da Semana Internacional do Meio Ambiente 

também marca na celebração dos 50 anos da Fundação Edson Queiroz, que 

representa um destaque para a história do Ceará na transformação social e 

proteção ambiental. A instituição vem construindo um legado de valor 

intangível voltado para a educação ambiental, responsabilidade social, 

cultura e ciência. O evento foi promovido pela Vice-Reitoria de Extensão e 

 Comunidade Universitária, por meio da Divisão de Responsabilidade Social, 

e pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (PPGD) da 

Universidade de Fortaleza. Em 2021, a 14a Semana Internacional do Meio 

Ambiente buscou garantir a inserção de temas transnacionais, nacionais e de 

relevância local para contribuir  com o impacto positivo no que concerne à 

preservação e à restauração ambiental. 
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APRESENTAÇÃO 

Os organizadores 

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, realizou de 1º a 5 de 

junho de 2021, a 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente. A edição deste ano 

contou com renomados palestrantes nacionais e internacionais que abordaram, 

dentre outros temas, a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas 

para um meio ambiente saudável e sustentável. A programação é realizada 

anualmente para fomentar o estudo e a prática direcionados à sustentabilidade e à 

proteção ao meio ambiente. O tema escolhido para 2021 teve o escopo de discorrer 

sobre: “Água, clima e restauração dos ecossistemas: reconhecimento dos direitos da 

natureza e das garantias do futuro intergeracional”. 

No âmbito internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu, em 

1972, a data de 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. A criação da data 

marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. Já na esfera local, a instituição 

da Semana Internacional do Meio Ambiente também marca na celebração dos 50 

anos da Fundação Edson Queiroz, que representa um destaque para a história do 

Ceará na transformação social e proteção ambiental. A instituição vem construindo 

um legado de valor intangível voltado para a educação ambiental, responsabilidade 

social, cultura e ciência. O evento foi promovido pela Vice-Reitoria de Extensão e 

Comunidade Universitária, por meio da Divisão de Responsabilidade Social, e pelo 

Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (PPGD) da Universidade de 

Fortaleza. 

Em 2021, a 14ª Semana Internacional do Meio Ambiente buscou garantir a 

inserção de temas transnacionais, nacionais e de relevância local para contribuir 

com o impacto positivo no que concerne à preservação e à restauração ambiental. 

Dentre os temas, vale ressaltar: 1. A promoção de um futuro intergeracional e os 50 

anos da Fundação Edson Queiroz, com a palestra do Prof. Dr. Randal Martins Pompeu 

(Vice-Reitor de Extensão e Comunidade Universitária da Universidade de Fortaleza); 

2. O acordo de Escazu e o direito de acesso à informação, a participação pública e o 

acesso à justiça em assuntos ambientais, com os palestrantes Prof. Dr Michel Prieur 

(Université de Limoges) e Profa. Dra. Rosa Julia Plá Coelho (Universidade de 

http://www.worldenvironmentday.global/pt-br#_blank
https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente#_blank
https://www.unifor.br/fundacao-edson-queiroz#_blank
https://www.unifor.br/fundacao-edson-queiroz#_blank
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Fortaleza); 3. Direitos da Natureza: um novo paradigma para a proteção ambiental, 

com os palestrantes Profa. Dra. Mumta Ito (President of Nature’s Rights), Profa. Dra. 

Mariana Ribeiro Santiago (Universidade de Marília) e Profa. Dra. Gina Marcílio 

Pompeu (Universidade de Fortaleza); 4. Constitucionalismo, clima e o limiar de um 

novo paradigma jurídico ecocêntrico no antropoceno, com os palestrantes Prof. Dr. 

Ingo Wolfgang Sarlet (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Prof. 

Dr. Tiago Fensterseifer (Defensor Público do Estado de São Paulo), Profa. Dra. Sheila 

Cavalcante Pitombeira (Universidade de Fortaleza); 5. Carta dos Direitos 

Fundamentais da Natureza: um novo paradigma para a proteção ambiental, com os 

palestrantes Prof. Dr. Michele Carducci (Università del Salento – Itália), Profa. Ms. 

Luciana Barreira (Universidade de Fortaleza); 6. Racionalidade ambiental e o conflito 

da vida, com o palestrante Prof. Dr. Enrique Leff (Universidad Nacional Autónoma de 

México) e Profa. Dra. Belinda Pereira da Cunha (Universidade Federal da Paraíba); 7. 

Tecnologias, inovação e cidades sustentáveis, com os palestrantes Profa. Dra. 

Cristina Maria Aleme Romcy (Universidade de Fortaleza), Profa. Dra. Maria Claudia 

Antunes de Souza (Universidade Vale do Itajaí), e o Prof. Dr. Marcus Mauricius 

Holanda (Universidade de Fortaleza). 

Para cumprir essa missão de inserção nacional e internacional, os debates 

contaram com a parceria de um grupo de professores pesquisadores da melhor 

estirpe oriundos da Universidade de Fortaleza, da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, da Universidade de Marília – UNIMAR, da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul – PUCRS, da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, 

do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA, da Universidad 

Nacional Autónoma do México, da Università del Salento, da Université de Limoges, 

da Universidade São Tomás de Moçambique e da ONG Nature’s Rigths. Foi possível 

realizar um diálogo interdisciplinar entre juristas ambientalistas, administradores, 

urbanistas e economistas, todos com o vínculo comum da defesa da educação 

pautada na responsabilidade social e ambiental. 

Nesse sentido, o seminário ambiental abrigou 7 eixos temáticos e 6 grupos de 

trabalho. Foram aprovados, por meio de avaliação cega por pares, 46 artigos e 

defendidos oralmente em seus respectivos grupos temáticos. Os autores são 
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pesquisadores na seara ambiental, professores doutores, doutorandos e mestrandos 

oriundos de vários estados brasileiros. Nesse viés, as pesquisas apresentadas ora 

compõem a presente coletânea formada por 2 volumes. O volume I abriga 23 artigos 

compartilhados diante das seguintes temáticas: 1. Direito, sustentabilidade, 

racionalidade ambiental e o desenvolvimento econômico e social; 2. Tecnologias, 

inovação e cidades sustentáveis; 3. Reconhecimento dos direitos da natureza e das 

garantias do futuro intergeracional. O volume II albergou 23 artigos distribuídos 

diante dos seguintes grupos: 4. Responsabilidade social e ambiental, licenciamento 

ambiental e governança; 5. Água, clima, saúde e restauração dos ecossistemas; 6. O 

semiárido Nordestino, caatinga e o ser sertão.  

Em vista do exposto, restam dois convites: o primeiro dirige-se para a boa 

leitura dos valiosos 46 artigos que compõem a coletânea em seus dois volumes; o 

segundo diz respeito a promover uma reflexão crítica sobre como se tem exercido a 

liberdade usufruída. Questionam-se a preservação e o cuidado com a inclusão dos 

direitos da natureza como sujeito de direito, por meio da visão ecocêntrica, ou se 

permanece presente apenas a defesa de direitos sob o viés antropocêntrico, o que 

por vezes se mantém retórico e excludente do gozo da dignidade humana de boa 

parte da população. É preciso pensar qual o significado dos pactos que enaltecem o 

desenvolvimento atrelado à sustentabilidade, mas que, por meio de verdades 

insinceras, acarretam degradação e danos ambientais irreversíveis. 

 

Profa. Dra. Gina Marcílio Pompeu 

Professora de Estado, Constituição e Economia. Coordenadora 
do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional – 

PPGD da Universidade de Fortaleza. 
 

Prof. Dr. Randal Martins Pompeu 

Professor da disciplina de Responsabilidade Social 
Corporativa do Programa de Pós-Graduação em 

Administração – PPGA da Universidade de Fortaleza. Vice-
Reitor de Extensão e Comunidade Universitária da 

Universidade de Fortaleza. 
 

Prof. Dr. Marcus Mauricius Holanda 

Professor do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da 
Universidade de Fortaleza. Chefe de Divisão de 

Responsabilidade Social da Universidade de Fortaleza. 
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DIREITO, SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE AMBIENTAL E O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL PARA COMBATE 

A PANDEMIA DA COVID-19  

 

THE IMPORTANCE OF HEALTHY WORK ENVIRONMENT FOR COMBATING 

THE COVID-19 PANDEMIC 

  

https://doi.org/10.36592/9786587424958-01  

 

Alana Cristina Martins Gomes Prado1 

 

Resumo 

A pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, agente etiológico da covid-19, gerou 

uma crise global sem precedentes, com consequências devastadoras em vidas 

humanas, empregos e economia. O meio ambiente de trabalho foi muito atingido, 

diante da necessidade de se adaptar para evitar a proliferação de um vírus muito 

contagioso. Entretanto, as normas emergenciais criadas pelo governo brasileiro não 

fortaleceram a proteção à saúde e segurança do trabalho. O presente artigo analisa 

a importância do meio ambiente do trabalho saudável para combater a pandemia de 

covid-19, a partir do exame da legislação e de conceitos acerca do meio ambiente 

laboral; de orientações dos órgãos internacionais, como a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) para evitar a propagação do coronavírus e do estudo da 

responsabilidade da empresa por contaminação do trabalhador. A metodologia 

utilizada foi a revisão bibliográfica e análise de artigos que contemplam o tema do 

meio ambiente do trabalho e obstáculos advindos da pandemia.  

Palavras-Chave: Responsabilidade civil da empresa. Meio ambiente do trabalho. 

Covid-19.  

 

Abstract 

The pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, the etiological agent of covid-19, 

has generated an unprecedented global crisis, with devastating consequences for 

                                                     
1 Mestranda PPGD-UNIFOR. Bolsista CAPES. 

https://doi.org/10.36592/9786587424958-01
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human lives, jobs and economy. The work environment was hard hit, given the need 

to adapt to avoid the spread of the very contagious virus. However, the emergency 

rules created by Brazilian government have not strengthened the protection of health 

and safety at work. This article analyzes the importance of the healthy work 

environment to combat the covid-19 pandemic, based on an examination of 

legislation and concepts about the work environment; guidelines from international 

bodies, such as the International Labor Organization (ILO) to prevent the spread of 

the coronavirus and the study of the company's responsibility for contamination of 

the worker. The methodology used was the bibliographic review and analysis of 

articles that contemplate the theme of the work environment and obstacles arising 

from the pandemic. 

Keywords: Company civil liability. Work environment. Covid-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento da pandemia da Covid-19, várias áreas foram impactadas, 

mas sem dúvidas, uma das mais afetadas foi o meio ambiente de trabalho, pois o 

cuidado com a higidez desse ambiente, a partir de várias medidas de saúde e 

segurança, tonou-se indispensável para combater a proliferação do vírus, uma vez 

que se trata de uma doença infectocontagiosa de transmissão comunitária e 

exponencial.  

Nesse momento de crise, ficou mais latente a necessidade de uma visão 

sustentável do meio ambiente, em que pese a preocupação com o estado de saúde 

e segurança dos trabalhadores seja decorrência de uma série de conquistas que 

culminaram na salvaguarda do homem no seu ambiente de trabalho contra as 

formas de degradação da sua sadia qualidade de vida. 

 O meio ambiente do trabalho integra o conceito de meio ambiente, em que 

pese a divisão doutrinária de meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente recebeu uma 

abordagem diferenciada, tendo sido elevado a direito fundamental, haja vista sua 

vinculação à preservação da vida e da dignidade humana, núcleo essencial dos 

direitos humanos. O direito ao meio ambiente, incluindo ao meio ambiente do 
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trabalho equilibrado, é um direito de terceira geração, consagrado como direito de 

fraternidade e solidariedade e dotado de titularidade coletiva.  

O objetivo principal deste estudo será fazer uma análise da importância da 

higidez do meio ambiente do trabalho, principalmente, em tempos de pandemia em 

que os riscos em razão da propagação do Covid-19 precarizaram os cuidados com 

a saúde do trabalhador e por consequência impactaram toda a sociedade.  

Para melhor compreensão do tema, analisar-se-á o conceito e legislação 

ligada ao meio ambiente do trabalho. Posteriormente, averiguar-se-á as medidas 

necessárias para manter o meio ambiente laboral hígido e evitar a proliferação da 

Covid-19, principalmente as emanadas da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), uma vez que a maioria das normas emergenciais brasileiras não cumprem o 

papel de zelar pelo meio ambiente laboral.  Por fim, verificar-se-ão os aspectos da 

responsabilidade civil do empregador no caso de contaminação do trabalhador pelo 

novo coronavírus, com conceitos e entendimento jurisprudencial sobre o tema, de 

forma a alcançar a melhor maneira de tornar efetiva a responsabilização por 

descumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho.  

Será o utilizado o método teórico-bibliográfico, a partir do qual serão 

pesquisadas obras de vários autores conceituados, artigos e publicações jurídicas 

de uma maneira geral. A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com 

orientação epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação 

do Direito Ambiental e Direito do Trabalho, com as técnicas de análise documental e 

de revisão bibliográfica, diante do estudo específico do meio ambiente laboral hígido, 

sua relação com novo coronavírus e a responsabilidade do empregador diante do 

adoecimento do trabalhador.  

 

1 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO: ABORDAGEM CONCEITUAL  

 

Meio ambiente é 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 (Lei n. 6.938/81, artigo 3º, I). A partir desse artigo, verifica-se a utilização de 

uma definição abrangente, assim elegeu-se um conceito jurídico aberto. O conceito 

é tão abrangente que coaduna com o texto constitucional inserido no artigo 225 em 
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que contempla o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, conferindo 

a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Neste contexto, exsurge o direito conferido a toda sociedade, de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme expressa dicção do artigo 225, in 

verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 

 

O meio ambiente do trabalho está inserido no conceito de meio ambiente, 

todavia, com objetivo de facilitar o estudo, a doutrina dividi-o em aspectos, conforme 

destaca Fiorrilo:  

 

Não se pode perder de vista que o direito ambiental tem como objeto maior 

tutelar a vida saudável, de modo que a classificação apenas identifica o aspecto 

do meio ambiente em que valores maiores foram aviltados. E com isso 

encontramos pelo menos quatro significativos aspectos: meio ambiente natural, 

artificial, cultural e do trabalho (FIORILLO, 2006, p.20) 

 

O próprio legislador constituinte, como não poderia ser diferente, incluiu na 

amplitude do conceito de meio ambiente, o Meio Ambiente do Trabalho, quando 

definiu competir ao sistema único de saúde colaborar na proteção ao meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho (artigos 200, VIII da Constituição Federal de 1988). 

 Raimundo Simão de Melo elenca dentre os aspectos do meio ambiente, qual 

é o responsável por determinada tutela, ao dispor que: 

 

[...] enquanto o meio ambiente natural cuida da flora e da fauna; o meio ambiente 

cultural cuida da cultura e dos costumes do povo; o meio ambiente artificial cuida 

do espaço construído pelo homem; o meio ambiente do trabalho preocupa-se 

diretamente com a vida do homem que trabalha, do homem que constrói a nação, 

do homem que é o centro de todas as atrações do universo. Portanto, se é para 

comparar os aspectos do meio ambiente entre si [...], a importância maior há de 
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ser dada ao meio ambiente do trabalho, porque enquanto nos outros o ser 

humano é atingido mais indiretamente, neste, o homem é direta e imediatamente 

afetado pelas consequências danosas. (MELO, 2013, p. 304) 

 

Cumpre informar que, o meio ambiente do trabalho estende sua abrangência 

para além da seara do Direito do Trabalho, uma vez que está inserido dentro do 

contexto de um dos maiores e mais grave problemas da atual sociedade globalizada 

e de alta tecnologia, qual seja, a questão ambiental. Os problemas ambientais 

suscitados pela atual sociedade de risco global não se limitam às agressões e 

degradação sistemática do meio ambiente natural, mas atinge o ser humano em 

todos os seus ambientes artificialmente construídos, desde o espaço urbano das 

cidades até o espaço laboral das atividades produtivas. (PADILHA, 2011, p. 232). 

No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi o primeiro estatuto 

jurídico a sistematizar o meio ambiente de trabalho, a partir da regulamentação de 

vários dispositivos sobre saúde e segurança laboral, com medidas preventivas, 

fiscalizatórias, repressivas e orientativas referentes a meio ambiente do trabalho. Foi 

na CLT que ficou evidente o caráter holístico do meio ambiente do trabalho e sua 

integração.  

No entanto, é na Constituição Federal de 1988 que o meio ambiente do 

trabalho aparece como corolário do direito à saúde. O meio ambiente de trabalho 

hígido, seguro e sadio é direito constitucionalmente garantido de repercussão difusa, 

a sua defesa se incorporou definitivamente como uma das principais reivindicações 

dos movimentos sociais no Brasil e no mundo.  

O Constituinte alçou o direito à saúde como um dos primados constitucionais, 

em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto laboral, confira-se o disposto no 

caput do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988). 
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O referido dispositivo constitucional nada mais é, do que um dos reflexos dos 

fundamentos em se baseia a República Brasileira insculpidos na Constituição de 

1988, em seu artigo 1º, incisos II, III e IV, quais sejam: i) a Cidadania, ii) a Dignidade 

da pessoa humana e iii) os Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dentre 

outros.   

No mesmo diapasão a Constituição Federal de 1988 define como objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, com o respectivo desenvolvimento nacional e o bem social, 

inadmitindo qualquer forma de discriminação (art. 3º, incisos I, II e IV da CF). 

Ressalte-se que o Constituinte disciplinou dentre os direitos mínimos dos 

trabalhadores constitucionalmente assegurados aqueles que visam garantir aos 

trabalhadores um meio ambiente seguro e sadio, conforme se extrai do disposto no 

art. 7º, inciso XXII, confira-se: 

 

Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança; (BRASIL,1988) 

 

Portanto, o trabalhador tem direito a laborar em um meio ambiente do trabalho 

ecologicamente equilibrado, onde os riscos inerentes ao trabalho sejam devidamente 

planejados, revistos e protegidos para que possa laborar sem ser exposto a 

acidentes laborais, tampouco a moléstias profissionais, competindo ao empregador: 

i) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruindo 

seus empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais, bem como: ii) ser responsável pela adoção e uso 

das medidas coletivas e individuais de proteção (art. 157, I e II da CLT). 

Aliás, o Direito Ambiental do Trabalho é um complexo de princípios, regras e 

institutos jurídicos que se destina a proteger o ambiente laboral, ou seja, preservar a 

liberdade; a dignidade; a segurança; a saúde; a higiene e a qualidade de vida da 

coletividade dos trabalhadores. (PRATA, 2013, p. 62-63 e 75-76). 
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A ordem econômica, por sua vez, há de fundar-se na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, sendo assegurado a todos uma existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da defesa do meio 

ambiente, da função social da propriedade e da busca do pleno emprego, entre outros 

insertos na disposição do artigo 170 da Carta Magna de 1988. Esse entendimento 

está baseado em dois princípios fundamentais da República e do Estado 

Democrático de Direito, quais sejam a dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

Nesse sentido disciplina Franco Filho: 

 

O fundamento para determinar o valor social do trabalho não pode ser o trabalho 

em si, mas o fato de que quem realiza é um ser humano trabalhador, logo, o 

trabalho não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas em prol do 

trabalhador. Daí por que é preciso dar tratamento adequado aos instrumentos de 

efetivação dos direitos que poderão garantir a dignidade do trabalhador e o valor 

verdadeiramente social do trabalho. (FRANCO FILHO apud MELO,2010) 

 

Destarte, tem-se que a interpretação sistemática do disposto nos artigos. 6°, 

7°, XXII, 196 e 225, V da Constituição da República não deixa dúvidas de que a saúde 

do trabalhador e o meio ambiente do trabalho foram também alçados a direito social 

de natureza constitucional. 

Deve-se ter em mente, que a simples conjugação entre os artigos 1° e 170 da 

Carta Constitucional já autorizaria esta conclusão, exatamente por ser o princípio da 

dignidade da pessoa humana 2  a mola propulsora da interpretação de tal carta, 

notadamente no que tange à segurança e saúde dos trabalhadores em face do atual 

mercado de trabalho. 

                                                     
2 Ingo Wolfgang Sarlet assim conceitua dignidade da pessoa humana (Dignidade da pessoa humana 
e direitos fundamentais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 60): “Temos por dignidade da 
pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 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 co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos”. 
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Conforme visto, o meio ambiente do trabalho está englobado no meio 

ambiente geral, porém, deve-se compreender como meio ambiente do trabalho não 

somente o local onde o trabalhador presta o seu serviço, mas também como parte 

do meio ambiente do trabalho, todos os fatores internos ou externos que possam 

interagir com o trabalho e influenciar de alguma forma esse meio ambiente, 

contribuindo para o seu equilíbrio ou desequilíbrio. Destarte, o entendimento do 

renomado Ney Maranhão:  

 

O meio ambiente de trabalho é uma realidade que resulta da interação de 

inúmeros fatores, a reunir, dinamicamente, componentes naturais, técnicos e 

psicológicos, o que disso resulta é que qualquer tentativa de identificação do 

meio ambiente do trabalho com o espaço físico ou mesmo com o 

estabelecimento empresarial onde o trabalho é exercitado decerto importará 

cometimento de incômodo deslize técnico, porque o campo de referência 

descrito expressará senão que apenas uma pequena parcela da intrincada 

realidade que se pretende compreender.( MARANHÃO, 2016, p. 97) 

 

Nesse sentido, Guilherme José Purvin de Figueiredo, conceitua meio ambiente 

do trabalho como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química, biológica e social que afetam o trabalhador no exercício de sua 

atividade laboral” (FIGUEREDO, 2013, p. 67). 

Igualmente, Cláudio Brandão, ao referir que o meio ambiente do trabalho é: 

 

 [...] o conjunto de todos os fatores que, direta ou indiretamente, se relacionam 

com a execução da atividade do empregado, envolvendo os elementos materiais 

(local de trabalho em sentido amplo, máquinas, móveis, utensílios e ferramentas) 

e imateriais (rotinas, processos de produção e modo de exercício do poder de 

comando do empregador). (BRANDÃO, 2015, p. 68).  

 

Portanto, o meio ambiente de trabalho pode ser considerado como o local 

onde as pessoas desempenham suas atividades laborativas, cujo equilíbrio baseia-

se na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a 
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incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da condição que 

ostentam. 

Para Adelson Silva dos Santos, o ambiente de trabalho se estende para além 

do local físico do estabelecimento: 

 

Meio ambiente do trabalho não é só as instalações físicas, mas todo um 

complexo relacional desde a forma de organização do trabalho até a satisfação 

dos trabalhadores, porquanto ambiência de desenvolvimento do trabalho 

humano, não se restringindo ao ambiente interno da fábrica ou da empresa, 

porém alcançando o próprio local de moradia ou ambiente urbano. O habitat 

laboral está interligado com o meio ambiente total. (SANTOS, 2010, p. 38) 

 

BARROS (2013, p. 1036) entende como meio ambiente do trabalho o local onde 

o homem obtém os meios para prover a sua subsistência, podendo ser o 

estabelecimento empresarial, o ambiente urbano, no caso dos que executam 

atividades externas e, até o domicílio do trabalhador, no caso do empregado a 

domicílio. 

A definição da Alice Monteiro de Barros se mostra muito atual ao dispor que o 

meio ambiente de trabalho extrapola os espaços físicos da empresa, inclusive 

podendo ser considerada a residência do trabalhador. Diante da pandemia 

decorrente da propagação do novo coronavírus, um agente infeccioso altamente 

contagioso e potencialmente letal, houve a necessidade de manter o distanciamento 

social, desse modo as relações de trabalho foram fortemente modificadas, com 

grande quantidade de trabalhadores prestando labor no seu domicílio. 

 

2 MEDIDAS PARA MANTER O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO HÍGIDO E EVITAR A 

PROPAGAÇÃO DA COVID-19  

 

A crise sanitária ocasionada pela pandemia tem chamado atenção para a 

necessidade de, cada vez mais, manter um ambiente de trabalho equilibrado. Uma 

vez que reafirmou a importância de sistemas de saúde bem desenvolvidos, assim 

como a conexão entre segurança e saúde ocupacional para proteger a saúde e a vida 
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dos trabalhadores, com o fito de conter a propagação da doença e garantir a 

continuidade do emprego. Dessa forma, a dimensão ambiental do direito do trabalho 

se assentuou com a disseminação da covid-19, com reflexos na qualidade de vida 

dos obreiros. 

Veja-se que, para José Afonso da Silva, meio ambiente do trabalho é o local 

em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de vida está, 

por isso, em íntima dependência da qualidade daquele ambiente (SILVA, 2013, p. 23). 

Diante de um cenário de gravíssima crise sanitária, o incremento de medidas 

de saúde e segurança do trabalho deveria ser fortalecido, no entanto, o Poder 

Executivo federal fez o oposto: adotou uma série de normas emergenciais com 

medidas que flexibilizam as normas de salvaguarda do meio ambiente do trabalho 

no Brasil. Ressalta-se que essas restrições foram implementadas pela Medida 

Provisória (MP) n.º 927/2020, de 22 de março de 2020 e replicadas em uma nova MP 

nº 1.046/2021 de 27 de abril de 2021, essa última ainda está em plena vigência. 

Cumpre informar que essa flexibilização não poderia ser realizada, diante da 

proibição do retrocesso ambiental, do mesmo modo que há com a proibição do 

retrocesso social, aquele também se relaciona com o princípio da segurança jurídica. 

Para efetivar essa proibição ao retrocesso, necessário que haja uma conscientização 

de que o estado socioambiental de Direito mantenha uma postura vigilante e proativa 

de proteção ao meio ambiente, investindo em critérios racionais e razoáveis que 

balizem o controle dos atos estatais naquilo em que comprometem os níveis 

indispensáveis de proteção, não apenas do ambiente natural em sentido mais estrito, 

mas dos direitos fundamentais e da dignidade humana e da vida compreendidos em 

perspectiva mais ampla. (SARLET, 2019). 

BOBBIO (1992, p.24-25) já anunciava que o problema fundamental em relação 

aos direitos do homem não é tanto o de justificá-los ou fundamentá-los ou enunciá-

los, mas o de protegê-los, sendo um problema não filosófico, nem jurídico, mas 

político.  

A necessidade de intensificar a proteção ao meio ambiente de trabalho nesse 

momento de crise é o posicionamento dos especialistas sobre a temática, conforme 

prevê Raimundo Simão de Melo: 
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Neste momento pandêmico há quem indague se é possível flexibilizar o conceito 

de meio-ambiente equilibrado e da consequente Covid-19. Sobre esta questão 

cabe ponderar que o meio ambiente do trabalho sadio e adequado é um direito 

fundamental inerente à própria condição humana, porque com ele se visa 

proteger a saúde e a vida das pessoas. Desta forma, não é possível flexibilizar o 

conceito de meio ambiente e muito sua aplicação em tempos de pandemia. Ao 

contrário, é necessário enfatizar mais ainda a sua importância e a adoção de 

medidas de proteção aos trabalhadores, porque o vírus da Covid-19 proporciona 

risco grave e iminente não somente para os trabalhadores, mas para todas as 

pessoas do planeta. (MELO, 2020, p. 2). 

 

Haja vista o enfraquecimento da tutela do meio ambiente laboral pela 

legislação nacional, convém examinar as medidas e orientações previstas no âmbito 

internacional, em especial pela Organização Internacional do Trabalho, como 

alternativa ao combate da pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho. 

De acordo com a 2ª edição do Observatório da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT): COVID-19 e o mundo do trabalho 3 , para diminuir o impacto da 

pandemia, são necessárias medidas políticas integradas e de larga escala, 

concentradas em quatro pilares: apoiar as empresas, o emprego e a renda; estimular 

a economia e o emprego; proteger os trabalhadores no local de trabalho; e utilizar o 

diálogo social entre governo, trabalhadores e empregadores para encontrar 

soluções. 

A Organização Internacional do Trabalho, que possui rígida política de 

proteção ao trabalhador, aprovou a Convenção nº 155 em 1981, ratificada pelo Brasil 

pelo Decreto nº 1.254/94, que determinou a definição e execução de uma política 

nacional que vise “prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam 

consequência do trabalho, guardem relação com a atividade profissional ou 

sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida do possível, as 

causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho” (art. 4º).  

                                                     
3 Observatório da OIT: COVID-19 e o mundo do trabalho- 2ª edição, de 7 de abril de 2020. Disponível 
em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/_740877.pdf . Acesso em 
13 de março de 2021. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf#_blank
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf#_blank
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Além da legislação nacional, que fornece aparatos na Constituição Federal de 

1988 e na legislação infraconstitucional, a saber: na CLT e nas Leis Ambientais 

(como Lei n. 6.938/81), o direito internacional também é fonte formal do Direito do 

Trabalho e Direito Ambiental e sua interseção, como pela vasta normativa da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

SÜSSEKIND (2000, p. 388-389) ressalta que a ação da OIT tem se notabilizado 

no terreno da proteção contra os acidentes de trabalho e as doenças profissionais 

pela atividade normativa, consubstanciada em inúmeras convenções e 

recomendações; por estudos permanentes, investigações, cursos e seminários, além 

de publicações e guias destinados a orientar técnicos, empresários e trabalhadores; 

e pelo PIACT (Programa Internacional para Melhorar as Condições de Trabalho e 

Meio Ambiente de Trabalho), que executa em sintonia com o PNUMA (Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente). Aprovado em 1976, ele dá ênfase especial à 

segurança e medicina do trabalho, desenvolvendo, nesse campo, intenso programa 

de cooperação técnica aos Estados-membros. 

Vários dispositivos da Convenção nº 155 da OIT e na sua Recomendação 

exibem medidas de prevenção e proteção da segurança e da saúde dos 

trabalhadores, estas são indispensáveis para mitigar os efeitos negativos da 

pandemia no meio ambiente laboral. 

Nos termos da Convenção nº 155 da OIT, é dos empregadores a 

responsabilidade de garantir que se adotem todas as medidas de prevenção e 

proteção factíveis para reduzir ao mínimo os riscos ocupacionais. Para isso, os 

empregadores têm a responsabilidade de fornecer, quando necessário e na medida 

do razoável e do possível, roupas e equipamentos de proteção adequados, sem ônus 

financeiro algum para o trabalhador. (artigos 16(3) e 21). Além disso, as empresas 

são responsáveis por proporcionar informação adequada e treinamento apropriado 

no âmbito de saúde e segurança no trabalho (artigos 19 c; d); de consultar os 

trabalhadores sobre aspectos de saúde e segurança relacionados ao seu trabalho; 

de prever medidas para enfrentar situações de urgência, bem como de notificar os 

casos de doenças ocupacionais à inspeção do trabalho.4 A empresa deve informar, 

                                                     
4 Artigo 14 da Convenção nº 81 da OIT sobre Inspeção do Trabalho na Indústria e no Comércio, 1947 
e artigo 4 do Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981. 
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de maneira conveniente e adequada, sobre riscos à saúde que o exercício do trabalho 

pode acarretar. 

Cumpre informar que os trabalhadores possuem direitos, mas também são 

encarregados de cooperar com o cumprimento das obrigações de saúde e segurança 

no trabalho que correspondem ao empregador, acatando as medidas de segurança 

prescritas, observando, dentro dos limites razoáveis, a segurança de outras pessoas 

(incluindo evitando expor outras pessoas a riscos de segurança e saúde) e usando 

os dispositivos de segurança e equipamentos de proteção corretamente (Artigo 21 

da Convenção nº 155). Também é obrigação dos trabalhadores informarem de 

imediato a seu superior hierárquico sobre qualquer situação que, a seu ver e por 

motivos razoáveis, envolva um perigo iminente e grave para sua vida ou sua saúde. 

É preciso perceber que a responsabilidade pela higidez do meio ambiente de trabalho 

é de ambos os atores da relação laboral: empregados e empresa possuem 

obrigações para com o meio ambiente. 

Enquanto o empregador não tiver tomado medidas corretivas, se necessárias, 

o empregador não poderá exigir que os trabalhadores retornem a uma situação de 

trabalho onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave e iminente para sua vida 

ou sua saúde. Nesse caso, o trabalhador está autorizado a se recusar a se submeter 

a um meio ambiente de trabalho desequilibrado. 

As medidas adequadas de proteção para dirimir os riscos profissionais de 

contágio à doença infeciosa são pelo menos as seguintes: higiene dos colaboradores 

e no local de trabalho; limpeza no ambiente laboral; distanciamento físico; uso de 

equipamentos de proteção (EPIs); afastamento do trabalhador com sintomas gripais, 

sendo preferencialmente testado para garantir o retorno seguro ao trabalho.5 

Além da Convenção da OIT, a Organização Mundial de Saúde (OMS) fez 

algumas orientações simples com a finalidade de prevenção à Covid-19 nos 

ambientes de trabalho, cita-se alguns exemplos: manter o ambiente de trabalho 

higienizado e desinfetado (superfícies, mesas, objetos, telefones, teclado etc.), 

incentivar os funcionários a lavarem as mãos regularmente, manter abastecidos 

                                                     
5 Dados obtidos a partir da análise do Observatório da OIT: COVID-19 e o mundo do trabalho-2ª 
edição, de 7 de abril de 2020. Disponível em: https://www.ilo.org/w/wcms_740877.pdf . Acesso em 
13 de abril de 2021 
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recipientes de higienização das mãos (sabão, álcool gel etc.), revisar métodos de 

produção, ajustando-os para atender às necessidades sociais de distanciamento, 

manter boas condições de higiene respiratória nos ambientes de trabalho, garantir 

que máscaras faciais ou lenços estejam disponíveis nos ambientes de trabalho, 

assim como lixeiras fechadas para o seu descarte, promover treinamentos de 

segurança e prevenção, comunicar os funcionários que qualquer um que apresente 

sinais gripais fique em casa, manter distância mínima segura entre as pessoas e, 

onde não for possível utilizar barreira física ou protetor mais potente, promover 

o home office sempre que possível, garantir cuidados sobre a saúde mental dos 

funcionários e dos impactos sociais que a pandemia pode causar, seguir as 

orientações das autoridades locais, regionais e nacionais.6 

Em que pese a saúde e segurança no trabalho não esteja no catálogo dos 

direitos fundamentais da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho de 1988, direito ao meio ambiente identifica-se o caráter 

de fundamentalidade, diante da sua vinculação à preservação da vida e da dignidade 

humana,7 núcleo essencial dos direitos humanos8. 

Nesse diapasão, os maiores especialistas mundiais defendem que a saúde e 

segurança ocupacional ingressem no rol de princípios da Declaração da OIT, torne-

se um direito fundamental expresso9. O principal órgão internacional de especialistas 

independentes em medicina ocupacional e ambiental, o Collegium Ramazzini , 

convocou com urgência a OIT, com a finalidade de implementar as decisões da 

Conferência Internacional do Trabalho de 2019, de preferência na Conferência de 

2021. 

                                                     
6 Dados obtidos no site da OMS. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/02/1705631 . 
Acesso em 19 de maio de 2021. 
7   SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003, p. 129; 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. 57 e ss. 
8  COMPARATO, Fábio Konder. Os problemas fundamentais da sociedade brasileira e os direitos 
humanos. In: COMPARATO, Fábio Konder. Para Viver a Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 
36. 
9 Disponível em: https://www.ituc-csi.org/experts-call-for-occupational-health-amsdynttrid. Acesso 
em 18 de abril de 2021. 

https://www.collegiumramazzini.org/about/mission
https://news.un.org/pt/story/2020/02/1705631
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Isso porque 108.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho10, 2019, 

no ano do centenário da OIT, declarou que segurança e saúde no trabalho é um 

princípio e direito fundamental no trabalho, além dos enunciados na Declaração da 

OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (1998). 

A Declaração do Centenário da OIT, aprovada em junho  de  2019,  estabeleceu 

que "condições de trabalho seguras e saudáveis são fundamentais para um trabalho 

digno". Isto é ainda mais significativo atualmente, uma vez que garantir um meio 

ambiente de trabalho sadio é indispensável na gestão da pandemia e na capacidade 

de retomada ao trabalho. 

A evolução da pandemia teve impacto na implementação do roteiro da 341ª 

Sessão do Conselho de Administração da OIT de março de 2021. O Conselho discutiu 

na sua reunião incluir na agenda da Conferência internacional do Trabalho o 

reconhecimento da saúde e segurança no trabalho como direito fundamental, 

ajustando o roteiro processual das próximas Conferências. O Plano Estratégico da 

OIT para 2022–202511 assente que “até sua própria natureza como uma emergência 

de saúde global, COVID-19 tornou as pessoas extremamente conscientes da relação 

entre saúde e trabalho e os riscos que resultam de inadequação medidas preventivas 

e corretivas. 

A pandemia mostrou grande insegurança ocupacional e déficits de saúde, que 

devem ser tratados com urgência, a fim de realizar a visão de o Plano Estratégico e 

ajudar a tornar todos os ambientes de trabalho seguros e propícios ao bem-estar de 

todos. 

O núcleo essencial do direito ao meio ambiente de trabalho hígido é não 

causar danos irreversível à saúde e à integridade física e psíquica do trabalhador, 

sendo que, segundo Adelson Silva Santos: 

 

Isso é possível assegurando-lhe o trabalho decente e a observância das normas 

de proteção à saúde e segurança do trabalhador, motivo pelo qual eventual 

conflito aparente de normas entre o direito ao desenvolvimento e o direito à 

                                                     
10  Documento final do Centenário da OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups.pdf 
Acesso em 18 de abril de 2021. 
11 Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/grou.pdf. Acesso em 18 de abril de 2021. 
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saúde do trabalhador, por exemplo, deve ser ponderado para que não reste 

fulminado o mínimo que é a garantia da saúde e integridade física do obreiro. 

(SANTOS, 2010, p. 109-110). 

 

Assim, vê-se que a OIT, na qualidade de organismo internacional, vem 

desenvolvendo as atividades previstas, voltadas à tutela dos direitos do homem, que 

são consideradas sob três aspectos, conforme dispõe Nobberto Bobbio: 

(...) promoção, controle e garantia. Promoção no sentido de induzir os Estados a 

introduzi-los ou aperfeiçoá-los; controle no sentido de verificar se as 

recomendações estão sendo acolhidas e as convenções respeitadas e atividades 

de garantia que se referem à organização de uma autêntica tutela jurisdicional 

de nível internacional. (BOBBIO, 1992, p. 39-40) 

 

Cumpre ressaltar que a saúde e segurança laboral são indispensáveis para a 

construção do trabalho decente. A conceituação de trabalho decente 12resume a sua 

missão histórica de estipular um trabalho produtivo e de qualidade, em contexto de 

liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Refere-se à noção central para 

cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações 

Unidas, em especial o ODS 8 , que cujo intuito é promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todas e todos. As principais perspectivas de trabalho decente também foram 

amplamente incluídas nos propósitos de dos outros ODS da Agenda 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável . Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 

uma invocação global para extinguir a pobreza, proteger o meio ambiente e o 

clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz 

e de prosperidade. Estas são as metas para os quais as Nações Unidas estão 

contribuindo com a finalidade de cumprir a Agenda 2030 no Brasil.13 Terceiro 

objetivo da referida agenda é saúde e bem-estar. 

                                                     
12  Conceito da OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--
pt/index.htm .Acesso em 18 de abril de 2021. 
13 Dados da Agenda 2030. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs . Acesso em 18 de abril de 
2021. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/#_blank
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/#_blank
https://nacoesunidas.org/pos2015/#_blank
https://nacoesunidas.org/pos2015/#_blank
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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GROTT (2005, p.184) destaca que a prevenção no âmbito do meio ambiente 

do trabalho somente será efetiva e definitiva quando a sociedade e o empresariado 

tomarem consciência de que o seu custo é muito menor e mais significativo do que 

o da reparação da poluição e do dano ambiental causado aos trabalhadores.  

 

 

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR PELA CONTAMINAÇÃO DE COVID-

19 PELO EMPREGADOR  

 

Com a pandemia, um dos grandes problemas a ser solucionado na seara jus 

trabalhista ambiental é a responsabilidade civil da empresa pela contaminação do 

empregado pela covid-19. Não vamos analisar de forma pormenorizada a 

classificação da doença, se é acidente de trabalho ou não, iremos nos ater a examinar 

a responsabilidade civil a partir das ideias já preconcebidas sobre a natureza jurídica 

da enfermidade. 

Primeiramente, analisaremos a aparente antinomia existente entre a 

responsabilidade subjetiva do empregador pelos acidentes de trabalho (prevista no 

inciso XXVIII do artigo 7º, da Constituição Federal) e a responsabilidade objetiva (que 

prevê o §3º do artigo 225 da mesma Constituição) ao agente causador dos danos 

ambientais. A Constituição estaria dando tratamento diferenciado a um mesmo 

instituto? Pois como demonstrado anteriormente o ambiente de trabalho integra o 

meio ambiente lato sensu. Senão vejamos, o disposto no §3º do artigo 225, deve ser 

compreendido como princípio maior que protege um direito fundamental, qual seja, 

a preservação da vida em todas as espécies e que prevê a responsabilidade objetiva 

para os agentes causadores dos danos ambientais. Em contrapartida o art. 7º XXVIII 

aduz ser subjetiva a responsabilidade por acidentes de trabalho que são a grande 

consequência dos danos ao meio ambiente do trabalho que atingem diretamente o 

trabalhador. 

No entendimento de Oliveira (2013), a responsabilidade objetiva encontra-se 

condizente com o art. 225, §3º da CF/1988 em que a poluição no meio ambiente de 

trabalho afeta a sadia qualidade de vida dos trabalhadores, não sendo a 
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compreensão outra, que não a de responsabilidade objetiva ao caracterizar-se 

acidente de trabalho. 

Já para Cláudio Brandão haveria três espécies de responsabilidade do 

acidente do trabalho (BRANDÃO, 2015, p. 310-311): 

a) a primeira, de natureza objetiva, prende-se à cobertura genérica dos riscos 

a que está sujeito o empregado, na execução do seu labor cotidiano, a cargo de 

seguro específico custeado exclusivamente pelo empregador e que afasta qualquer 

outra forma de responsabilização, como se vê no art. 7°, XXVIII, da CF/88. Uma vez 

efetuada a cobertura acidentária por meio dos benefícios previdenciários próprios, 

portanto, o empregador tem cobertos os riscos específicos gerados pelo 

desenvolvimento da atividade laboral;  

b) a segunda, na modalidade subjetiva e amparada pelo mesmo dispositivo 

constitucional, resulta do fato causador do dano, que deve ser originado de ato 

doloso ou culposo do empregador, cujo ônus da prova permanece a cargo do 

empregado. Independentemente da anterior, se o acidente houver sido provocado 

por dolo ou culpa do empregador, devidamente comprovada, ficará ele sujeito a 

reparar os danos causados que ultrapassarem os limites postos pela legislação 

previdenciária, seja quanto ao valor, seja quanto à espécie de indenização, seja 

quanto à natureza do dano, propriamente dito;  

c) a terceira espécie é de natureza objetiva e decorre da previsão no parágrafo 

único do art. 927 do Código Civil, e tem como origem o acidente causado pelo 

desenvolvimento de atividade de risco, que, na perspectiva do contrato de trabalho, 

deve corresponder ao risco específico acentuado, uma vez que aquele gerado pela 

simples atividade de trabalhar é alcançado pelo seguro previdenciário. 

No que se refere à responsabilização civil do empregador pela contaminação 

do trabalhador pela covid-19 em decorrência de seu labor, verifica-se a possibilidade 

de reconhecimento da responsabilidade objetiva, tese consagrada na jurisprudência 

dos Tribunais do Trabalho e ratificada em março de 2020 pelo plenário do STF a tese 

de repercussão geral do RE nº 828.040. O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil 

é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a 

responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de 

trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
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desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com 

potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais 

membros da coletividade. 

Inclusive, essa argumentação a partir do RE nº 828.040, foi utilizada pelo 

Supremo Tribunal Federal ao suspender os efeitos do artigo 29 da Medida Provisória 

nº 927/20, que dispunha que, a priori, a covid-19 não seria enquadrada como doença 

ocupacional, sejam vejamos: 

Artigo 29: Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão 

considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal.  

 

No julgamento do dia 29 de abril de 2020, em medida liminar, nas ADIs 6342, 

6344, 6346, 6348, 6349, 6352 e 6354, o STF decidiu que a covid-19 seria considerada 

doença ocupacional ou não (leia-se também acidente de trabalho) a partir da análise 

individual do caso concreto. Da decisão extrai-se que aos trabalhadores que prestam 

serviços essenciais, há o enquadramento de doença ocupacional com 

responsabilidade objetiva, haja vista a tese firmada no RE 828.040, Tema 932, STF. 

Portanto, para os trabalhadores que estão submetidos a um risco incomum, a 

responsabilidade do empregador seria objetiva, ou seja, independeria de culpa ou 

dolo, e o nexo de causalidade seria favorável a eles, como os profissionais de 

serviços essenciais, nesse grupo encontram-se, entre outros, médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, 

técnicos de radiologia, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos, 

paramédicos, biólogos, desde que estejam nas atividades diretamente relacionadas 

ao atendimento aos pacientes ou atividades correlatas. Também motoristas de 

ambulâncias que transportam os pacientes contaminados; maqueiros; 

pesquisadores; ascensoristas; motoristas de carros funerários que conduzem as 

vítimas fatais e os coveiros que os sepultam; vigilantes, vigias e atendentes que 

trabalham nas emergências hospitalares; trabalhadores que realizam a limpeza dos 

estabelecimentos de saúde e higienização de áreas públicas ou privadas e demais 

profissionais considerados essenciais nos termos da Lei 14.019/20, que incluiu o 

§1º no artigo 3º-J da Lei 13.979/20 (Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
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da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019.) 

Haja vista a suspensão do artigo, a doença será enquadrada ou não doença 

do trabalho a partir da análise do caso concreto, para OLIVIEIRA (2020) será realizada 

a verificação individual do caso, a partir das hipóteses previstas na Lei n. 8.213/1991 

e das possibilidades hermenêuticas que decorrem das singularidades dessa nova 

pandemia. Como indicado no julgamento do STF, o grau de risco da exposição ao 

novo coronavírus, pela natureza da atividade do empregador, cria a presunção da 

etiologia ocupacional da COVID-19 em favor da vítima. 

No entanto, para os trabalhadores de risco comum, normal, a responsabilidade 

da empresa seria subjetiva. Porém, a decisão do STF considerou que incumbir o ônus 

da prova ao trabalhador seria muito difícil. Inclusive os ministros Barroso e Carmen 

Lúcia consideraram uma “prova diabólica”. Desse modo, o ônus recai para a empresa 

que terá que provar que atuou para manter um meio ambiente de trabalho hígido, 

cumprindo as medidas necessária de segurança e saúde, como por exemplo, o 

fornecimento de máscara, álcool em gel, distanciamento entre os empregados e 

clientes, limpeza e etc. Se demonstrado que o empregador tomou todos os cuidados, 

o trabalhador teria que fazer uma contraprova e provar definitivamente que contraiu 

a doença em decorrência da falta de tutela com meio ambiente de trabalho.  

Desse modo, para as atividades de risco comum, o empregador que agir com 

culpa (destaca-se a negligência em propiciar um ambiente de trabalho saudável com 

medidas de prevenção à propagação do coronavírus) ou dolo poderá ser 

responsabilizado com o pagamento de indenização de natureza civil. 

Cumpre ressaltar que, nos termos de MELO (2020, p.2) caso os empregadores 

e tomadores de serviços não adotem as medidas cabíveis para adequar os 

ambientes de trabalho em face do coronavírus, especialmente na volta ao trabalho, 

eles poderão ter que responder por eventuais reparações buscadas por 

trabalhadores contaminados. Assim, seja qual for a atividade desenvolvida pelo 

trabalhador, devem os tomadores de serviços tomar todas as precauções possíveis 

e adotar as medidas de prevenção cabíveis para evitar o agravamento da 

contaminação com o coronavírus. Essa obrigação patronal não é apenas legal, mas, 
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social e, sobretudo, humanitária, na busca da salvação de vidas humanas. Este é o 

maior objetivo da prevenção. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os efeitos devastadores da Covid-19 em vidas humanas, empregos e 

economia alertaram à urgência em priorizar a segurança e saúde ocupacional como 

forma de enfrentar a pandemia, preparar-se para a recuperação e criar resiliência 

para emergências globais futuras. 

O meio ambiente do trabalho equilibrado, enquanto espécie do gênero meio 

ambiente, é um direito fundamental que precisa ser protegido, cuja tutela evidencia 

elemento indispensável para a concretização da dignidade da pessoa humana e 

garantia à saúde não somente dos trabalhadores, mas de toda a coletividade, 

principalmente nesse momento de alta propagação virótica. 

A dimensão ambiental do direito do trabalho se assentuou durante a 

pandemia, pois o meio ambiente de trabalho saudável é capaz de reduz as 

probabilidades de adoecimentos e acidentes. Desse modo, passou a ser de interesse 

de toda a sociedade saber se as medidas sanitárias estão sendo realizadas pelas 

empresas, pois as ações negligentes reverberam na coletividade e resultam em 

sérios problemas. 

Destaca-se que o poder empregatício patronal possui limites, assim tem que 

respeitar a saúde e segurança dos seus trabalhadores. A visão obsoleta da 

intocabilidade do contrato de trabalho deve desaparecer, porque o meio ambiente 

laboral possui uma dimensão de direito fundamental e uma função sócio-ambiental. 

Dessa forma, deve-se realizar uma análise ambiental olística em que haja uma 

harmonia entre economia, lucro e sustentabilidade.  

Além da salubridade no meio ambiente laboral ser fundamental para a vida em 

sociedade, é benéfico para as empresas, pois as ações preventivas diminuem o seu 

custo com o trabalhador por ausências para consultas médicas e afastamentos em 

decorrência de problemas com a saúde. Ademais, os empregados laboram mais 

motivados e de forma mais produtiva.  
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Provavelmente, o empregador ainda não tenha constatado todas as 

vantagens em manter um meio ambiente laboral hígido, porque as repercussões da 

inadequação dos ambientes laborais, principalmente econômicas, costumam ser 

suportadas gradativamente pelas empresas ou são transferidas para o Estado, vide 

Previdência Social, responsável pelo pagamento das prestações sociais, em que 

pese os riscos do empreendimento devam pertencer às empresas. Em contrapartida, 

os investimentos para a melhoria do meio ambiente do trabalho, bem como a 

responsabilidade de indenizar os trabalhadores por danos causados no exercício do 

labor são encargos da empresa e essas são as obrigações que o empresariado 

costuma quer se eximir. 

Desse modo, a melhor solução para proteger os trabalhadores e reduzir o ônus 

para as empresas é a implementação de medidas protecionistas de precaução e 

prevenção através do acompanhamento contínuo da técnica. Nessa crise sanitária 

ocasionada pelo novo coronavírus, muitas providências para o meio ambiente não 

haviam sido pensadas anteriormente, o que demonstrou a importância da avaliação 

contínua, do controle sério de riscos auditáveis e da necessidade de proteção além 

das normas e diretrizes já implementadas.  

Portanto, o empregador ao proporcionar um meio ambiente de trabalho em 

condições de higidez, beneficia a todos: empregado, empregador e sociedade, 

devendo a empresa tutelar meio ambiente laboral em todos os seus aspectos: 

químico, físico, biológico ou psíquico. 
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RESUMO 

O presente artigo identifica as bases ambientais e jurídicas para sustentar a vedação 

de pagamento por produção aos trabalhadores rurais na agricultura canavieira, pela 

atividade do corte manual da cana-de-açúcar. Tal prática remuneratória não 

contribui para a sustentabilidade do meio ambiente do trabalho canavieiro, pois não 

privilegia a adoção de medidas preventivas em prol da saúde e da redução de riscos 

inerentes à referida atividade penosa exercida pelos trabalhadores manuais de cana. 

Para o estudo, utiliza-se o método dedutivo e as técnicas de pesquisa bibliográfica 

e documental, mediante a análise da legislação, da doutrina e da jurisprudência, bem 

como de investigações realizadas por pesquisadores de outras áreas do 

conhecimento. O estudo desvelou a possibilidade jurídica de vedação da adoção do 

pagamento por produtividade, como forma de proteger a saúde, a vida e o bem estar 

dos rurícolas que atuam no corte manual da cana. 

Palavras-chave: Corte manual da cana-de-açúcar. Pagamento por produção. Meio 

ambiente do trabalho rural. Sustentabilidade. Agricultura canavieira. 
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ABSTRACT 

This article deals with the environmental and legal bases applicable to the prohibition 

of the adoption of payment for production to the activity of manual cutting of sugar 

cane performed by rural workers in sugarcane agriculture. The interruption of this 

organizational practice contributes to the sustainability of the sugarcane work 

environment, as it reduces part of the risks inherent to the aforementioned painful 

activity, to which manual cane cutters are subjected. For the study, the deductive 

method and bibliographic and documentary research techniques are used, through 

the analysis of legislation, doctrine and jurisprudence, as well as investigations 

carried out by researchers from other areas of knowledge. The study revealed the 

legal possibility of prohibiting the adoption of payment for productivity, as a way to 

protect the health, life and well-being of rural workers who work in the manual cutting 

of sugarcane. 

Keywords: Manual cutting of sugarcane. Production payment. Rural work 

environment. Sustainability. Sugar cane agriculture. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As atividades econômicas do setor sucroenergético brasileiro, como as da 

agricultura canavieira, são vistas como promotoras de sustentabilidade ambiental, 

por propiciarem a produção de etanol e bioenergia a partir da cana-de-açúcar, os 

quais são classificados como energia limpa e renovável por sua baixa emissão de 

gases geradores do efeito estufa.  

Todavia, estudos científicos e diversas reclamações levadas à Justiça do 

Trabalho têm demonstrado uma constante violação da sustentabilidade do meio 

ambiente do trabalho rural por esse setor, em prejuízo à vida, à saúde e ao bem estar 

daqueles que atuam no corte manual de cana-de-açúcar. Essa atividade gera graves 

riscos de adoecimento e danos físicos e psíquicos  aos rurícolas, como doenças 

cardíacas, respiratórias, renais e neurodegenerativas, bem como lesões na coluna, 

câimbras, fadiga, depressão, câncer, perda da qualidade de vida, podendo causar 

também morte por exaustão.  
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Em meio aos diversos fatores determinantes para o desequilíbrio labor-

ambiental na referida atividade, está a adoção, pelos empregadores rurais, do 

pagamento por produção aos rurícolas que exercem esse labor. Essa modalidade 

salarial induz esse trabalhador a exceder suas capacidades físicas e a trabalhar em 

sobrejornada, sob condições ambientais penosas e insalubres, na tentativa cumprir 

as metas estabelecidas pelos empregadores rurais e auferir maior renda. 

O pagamento por produção está previsto no artigo 78 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), principal fundamento apresentado por aqueles que defendem 

a adoção dessa modalidade salarial. Todavia estudiosos e operadores do Direito têm 

demonstrado razões científicas e legais para a vedação da adoção desse tipo de 

pagamento no âmbito do trabalho rural, com o objetivo de proteger o promover o 

meio ambiente do trabalho rural sustentável, mediante a preservação da saúde, vida 

e bem estar do cortador manual da cana-de-açúcar.  

Desse modo, o objetivo deste artigo é expor os fundamentos fáticos e 

jurídicos PARA SUSTENTAR (aplicáveis) a vedação da adoção do pagamento por 

produção (para) na remuneração dos cortadores manuais de cana.  

O estudo proposto é relevante na medida em que o tema ainda gera 

controvérsia no meio jurídico e padece de maior discussão acadêmica, sob o viés da 

sustentabilidade do meio ambiente do trabalho rural. 

O método utilizado é o dedutivo e as técnicas de pesquisa empregadas são 

a pesquisa bibliográfica e a documental. O artigo está dividido em duas partes: na 

primeira seção, serão apresentados conceitos e fundamentos normativos 

relacionados ao meio ambiente do trabalho rural sustentável e sua proteção; na 

segunda seção, será discutida a possibilidade jurídica de vedação da adoção do 

pagamento por produção na atividade do corte manual da cana-de-açúcar. 

 

1 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO RURAL SUSTENTÁVEL 

 

O meio ambiente do trabalho está presente em todo tipo de relação de 

trabalho, não apenas naquele em que há poder hierárquico (MARANHÃO, 2016, p. 

112), alcançando, assim, tanto as relações de emprego quanto as relações de 

trabalho, tais como o autônomo, o eventual, o estagiário, o servidor público, o avulso, 
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o voluntário, o cooperado etc.. Nessa esteira, Ney Maranhão (2016, p. 112) propõe 

que: 

Meio ambiente do trabalho é a resultante da interação sistêmica de fatores 

naturais, técnicos e psicológicos ligados às condições de trabalho, à organização 

do trabalho e às relações interpessoais que condiciona a segurança e a saúde 

física e mental do ser humano exposto a qualquer contexto jurídico-laborativo. 

 

Para a jurista Norma Sueli Padilha o meio ambiente do trabalho deve ser 

vislumbrado como um ecossistema, onde há uma interação entre matéria, energia, 

coisas vivas e suas atividades, assim, define meio ambiente como a “inter-relação 

da força produtiva do trabalho humano (energia) e sua atividade no plano econômico 

através da produção (matéria), afetando o seu meio (ecossistema)”. (2010, p. 377) 

Esse meio ambiente é capaz de afetar de forma positiva ou negativa a 

segurança e a saúde física e psíquica do ser humano trabalhador nele inserido, bem 

como sua qualidade de vida – seja em uma relação de emprego ou em qualquer outra 

relação de trabalho. 

Ao qualificar esse meio ambiente como rural, pode-se dizer que esse ambiente 

tem como núcleo essencial e caracterizador o rurícola, bem como que ele decorre 

das interações materiais e imateriais relacionadas às tarefas tipicamente agrárias - 

como a agricultura, a pecuária, o extrativismo etc. - realizadas em propriedades 

rurais ou em outros locais destinados a este fim. Importante mencionar, neste ponto, 

a complexidade da definição do “rural”, ante a ampliação das funcionalidades e usos 

do campo ao longo dos anos. Exemplos disso são a agroindústria, serviços de 

turismo ecológico, a diversificação na produção e os pequenos beneficiamentos de 

produtos, dentre outros (BRASIL, 2015, p. 6-13). 

 No Brasil, o conteúdo da sustentabilidade está assim delineado no art. 225 da 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988): “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”. 

Sustentabilidade, para Juarez Freitas (2016, p. 43), é princípio constitucional 

voltado a assegurar o direito à vida e ao bem-estar, no  presente e no futuro. Entende 



 

 

 
 

Dulcely Silva Franco;  Norma Sueli Padilha | 49 

 

o jurista que a sustentabilidade tem eficácia direta e imediata, isto é, não depende de 

regulamentação para que tenha a devida defesa e promoção pelo Estado e pela 

sociedade, os quais devem ser solidários tanto para com esta quanto para com as 

futuras gerações na defesa e na promoção do meio ambiente saudável para que 

todos tenham qualidade de vida. 

A sustentabilidade, sob o prisma da concepção forte, significa proteger 

indistintamente todos os seres vivos, humanos e não humanos, a fim de que, no 

futuro, exista vida e qualidade de vida na Terra. A sustentabilidade é um princípio 

fundamental de direito limitante do desenvolvimento econômico, social, político e 

cultural (BOSSELMANN, 2015, p. 48-88).  

A noção de sustentabilidade cunhada no mandamento constitucional 

evidencia a imprescindibilidade da prevenção e da precaução, também princípios de 

direito ambiental que visam à obtenção do equilíbrio do meio ambiente em todas as 

suas dimensões. 

Para PADILHA o princípio da prevenção, disposto no art. 225, §1º da CF/1988 

e no art. 54, §3º da Lei 9.605/1998, visa “impedir a ocorrência de danos ao meio 

ambiente, por meio de imposição de medidas cautelatórias, antes da implantação de 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras”. 

E o princípio da precaução, previsto no art. 1º da Lei 11.105/2005 (Lei de 

Biossegurança), diferentemente do que ocorre com o princípio da prevenção, refere-

se a riscos e impactos desconhecidos pela ciência. Ambos se referem a “medidas 

que evitem o nascimento de agressões ao ambiente”.
 
(2010, p. 256-254) 

A esse respeito, José Rubens Morato Leite (2005, p. 55) assevera que a 

sustentabilidade só será efetivada por meio da “utilização de instrumentos 

preventivos e precaucionais para lidar com toda a complexidade ambiental que paira 

na sociedade contemporânea”. 

Acerca do conteúdo ou das dimensões da sustentabilidade, Freitas (2016, p. 

61-72) adota o posicionamento de que apenas o tripé social, ambiental e econômico 

proposto pela noção de desenvolvimento sustentável não é insuficiente para 

contemplar o verdadeiro sentido da sustentabilidade. O jurista entende que esse 

princípio é composto por cinco dimensões, que se encontram interligadas e 
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inseparáveis: a dimensão ética, a dimensão jurídico-política, a dimensão econômica, 

a dimensão ambiental e a dimensão social.  

A dimensão ética da sustentabilidade propõe a solidariedade entre os seres 

vivos, a fim de que a vida tenha continuidade e o bem-estar íntimo e social seja 

universalizado (FREITAS, 2016, p. 60-63). A dimensão jurídico-política está assente 

no fato de que o princípio constitucional da sustentabilidade é vinculante e determina 

a eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira 

dimensão, não dependendo estes de regulamentação estatal para serem aplicáveis 

tanto pelo Estado quanto pelos particulares(FREITAS, 2016, p. 67-71). A dimensão 

econômica, por sua vez, tem como escopo o sopesamento fundamentado, à curto e 

longo prazo, dos custos e benefícios diretos e indiretos resultantes dos 

empreendimentos públicos e privados ambientalmente prejudiciais às atuais e 

futuras gerações (FREITAS, 2016, p. 65-67). Já a dimensão ambiental consiste no 

direito das gerações atuais e futuras a um espaço limpo, fundado na compreensão 

de que a existência humana, a qualidade de vida e a longevidade digna dependem de 

um meio ambiente saudável (FREITAS, 2016, p. 64-65). Por fim, a dimensão social se 

contrapõe ao modelo de desenvolvimento excludente e injusto, em que a qualidade 

de vida está restrita a uma pequena parcela da população. Essa dimensão reclama a 

eficácia e a efetividade dos direitos fundamentais sociais, como o direito à 

alimentação, à moradia, à saúde e especialmente à educação, “para que a sociedade 

esteja apta a sobreviver, a longo prazo”, com dignidade e respeito a todos os seres 

vivos (FREITAS, 2016, p. 58-60). 

A proteção à sustentabilidade do meio ambiente do trabalho também encontra 

guarida nas normas internacionais, dentre as quais se destacam a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948 (DUDH)3, bem como as Convenções e as 

Recomendações da Organização Internacional do Trabalho, estas consideradas 

como principais instrumentos normativos internacionais para a proteção do trabalho 

                                                     
3 Os itens 1 e 3 da DUDH garantem ao homem o direito ao trabalho, à livre escolha desse trabalho, “a 
condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego, bem como a uma 
remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com 
a dignidade humana”. 
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e do trabalhador4. 

No Brasil, a proteção jurídica do meio ambiente do trabalho possui previsão 

constitucional, bem como está alicerçada em convenções internacionais e em 

normas infraconstitucionais.  

Diversas normas constitucionais visam à sustentabilidade do meio ambiente 

do trabalho, seja este rural ou urbano, as quais estabelecem deveres fundamentais 

voltados à promoção e defesa do equilíbrio desse ambiente e da saúde dos 

trabalhadores a serem cumpridos, em maior ou menor medida, pelos atores sociais 

(empregadores, empregados e Estado) envolvidos no contexto jurídico-laboral. 

Exemplos desses deveres são a defesa e preservação do meio ambiente do trabalho 

(art. 225 c/c art. 200, VIII, CF/1988), a redução dos riscos inerentes ao trabalho por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança (Art. 7º, XXII, CF/1988), a limitação da 

jornada (Art. 7º, XIII, CF/1988) e, dentre outros, a necessidade da União organizar, 

manter e executar a inspeção do trabalho (art. 21, XXIV). 

No âmbito infraconstitucional, citam-se a Lei do Trabalho Rural (Art. 

5.889/1973), a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n.º 5.452/1943), a 

Lei do Sistema Único de Saúde (Lei n.º 8.080/1990) e as Normas Regulamentadoras 

(NRs) editadas pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da 

Economia. Dentre as normas regulamentadoras, dá-se relevo à NR-31, que dispõe 

sobre segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração 

florestal e aquicultura. 

Todas essas normas evidenciam a necessidade de preservação da saúde do 

ser humano trabalhador no meio ambiente do trabalho em que ele se insere. Assim, 

é indispensável que o trabalho realizado na propriedade rural seja digno e que o 

respectivo meio ambiente do trabalho seja hígido e seguro.  

                                                     
4 As convenções da OIT que guardam maior pertinência com a proteção do meio ambiente do trabalho 
rural equilibrado são: a Convenção n.º 184 sobre Saúde e Segurança na Agricultura e a Convenção n.º 
129 relativa à implementação de um Sistema de Inspeção do Trabalho na Agricultura; as Convenções 
n.º 29 e n.º 105, que tratam da proibição do trabalho forçado; a Convenção n.º 148 sobre 
Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações; a Convenção n.º 155 sobre Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores; e a Convenção n.º 161, que trata dos Serviços de Saúde do Trabalho. Há também 
outras convenções que tratam dos direitos dos trabalhadores rurais como a Convenção n. 11, que 
determina aos países signatários assegurarem aos trabalhadores rurais os direitos de associação; a 
Convenção n.º 12, que garante aos indivíduos que exercem atividades remuneradas no campo a 
indenização por acidente de trabalho; e a Convenção n.º 141, que versa sobre as organizações de 
trabalhadores rurais. Todas elas foram ratificadas pelo Brasil. 
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É primordial, portanto, que os empregadores rurais salvaguardem não apenas 

a flora e a fauna em suas propriedades rurais, mas também promovam o meio 

ambiente do trabalho rural sustentável, com observância às normas de saúde e 

segurança do trabalho, a fim de garantir trabalho decente aos rurícolas. A esse 

respeito, Freitas (2016, p. 63) afirma que: 

 

[...] o mais meritório dos produtos, no quesito da preservação do ambiente, será 

manifestamente insustentável se obtido por meio de trabalho indecente, para 

evocar conhecida categoria da OIT. À evidência, o meio ambiente do trabalho não 

pode prosseguir acidentado, tóxico e contaminado física e psicologicamente, sob 

pena de ser insustentável.  

 

Nesse aspecto, são indispensáveis os limites ou pressupostos que a 

sustentabilidade, por meio das dimensões econômica, ambiental, social e ética, 

impõe às atividades econômicas voltadas à produção agrária – o que no Brasil 

encontra guarida na CF/1988, por meio do princípio da função social ou 

socioambiental da propriedade, disposto nos arts. 5º e 186, o qual deve ser 

observado pela ordem econômica para que todos tenham uma existência digna, 

conforme determina o art. 170, III.  

Marcos Prado de Albuquerque (2007, p. 69-82), partindo de uma leitura 

sistemática da CF/1988, ensina que o valor a ser protegido nesse art. 186 “parece 

ser o trabalho em si, e não a busca de aumento da produção, a conservação dos 

recursos naturais, ou a seguridade e progresso social da comunidade rural”. Assim, 

para ser considerada produtiva, a propriedade deve atender à função social, isto é, 

não basta que determinada propriedade tenha elevado grau de utilização da terra e 

eficiência econômica, ela deve, ao mesmo tempo, preservar os direitos ambientais, 

trabalhistas e sociais, sob pena de ser submetida à desapropriação por interesse 

social para fins de reforma agrária. 

Esse princípio estabelece que o uso da propriedade está vinculado ao bem 

estar socioambiental (MILARÉ, 2009, p. 831-832). Portanto, a atividade agrária 

desenvolvida na propriedade rural deve ser produtiva, manter-se no mercado com 

eficiência econômica e, ao mesmo tempo, preservar tanto os recursos naturais 
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quanto o ser humano trabalhador, de modo que a exploração econômica da 

propriedade rural não se sobreponha à dignidade humana e ao valor social do 

trabalho, nem prejudique a produção e o sustento das gerações atuais e futuras.  

Eros Roberto Grau (2017, p. 243) enfatiza que esse princípio impõe ao 

proprietário ou ao detentor do poder de controle na empresa o dever de exercê-lo em 

benefício de outrem, e não, apenas, o de não o exercer em prejuízo do outro. Segundo 

o jurista, esse princípio atua como “fonte da imposição de comportamentos positivos 

– prestação de fazer, portanto, não meramente, de não fazer – ao detentor do poder 

que deflui da propriedade”. 

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fennsterseifer (2014, p. 268) 

comentam que a consagração constitucional do direito de propriedade e da sua 

função socioambiental reforçam a perspectiva normativa dos deveres fundamentais, 

que impõe aos detentores da propriedade um conjunto de obrigações ambientais e 

sociais sustentáveis nas relações entre particulares, mitigando-se o direito de 

propriedade em face da proteção do equilíbrio do meio ambiente como um todo. 

Ao determinar a observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho (art. 186, III) e a exigência de que a exploração deva favorecer o bem-estar 

dos proprietários e dos trabalhadores (art. 186, IV), a CF/1988 garante ao rurícola 

uma atividade laboral decente ou, ao menos, decente na medida do possível, a qual 

não é compatível com um meio ambiente do trabalho sem saúde ou segurança para 

os trabalhadores, nem com condições laborais degradantes ou com baixos salários 

e pobreza, tampouco com o trabalho infantil ou com atividades análogas às da 

escravidão. 

A propósito, a exploração de trabalho em condições análogas ao de escravo, 

prática vedada no ordenamento jurídico brasileiro e tipificada como crime pelo art. 

149 do Código Penal, também é punida com a expropriação rural ou urbana, sendo 

estas respectivamente destinadas à reforma agrária e a programas de habitação 

popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei, nos termos do art. 243 da CF/1988 e do art. 1.228 do Código Civil 

(CC). 

Assim, o meio ambiente do trabalho rural sustentável pressupõe uma 

produção agrária com eficiência econômica, com preservação ambiental e com 
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proteção do ser humano trabalhador, a partir de uma consciência ética solidária de 

que o homem e a natureza estão interligados, consoante o Princípio 1.1 da Carta da 

Terra. 

A partir desses preceitos normativos, serão apresentados os principais 

aspectos do contexto labor-ambiental dos cortadores de cana-de-açúcar, como os 

riscos e os agravos deste decorrentes, bem como as normas capazes de assegurar 

a vedação da adoção, pelos empregadores rurais, do pagamento por produção aos 

cortadores de cana-de-açúcar. 

 

2 VEDAÇÃO À ADOÇÃO DO PAGAMENTO POR PRODUÇÃO À ATIVIDADE DO CORTE 

MANUAL DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

 O meio ambiente do trabalho rural em que os cortadores manuais da cana-

de-açúcar atuam causam-lhes danos físicos e psíquicos, exigindo, portanto, 

proteção jurídica efetiva por parte dos empregadores e do Estado.  

Diversos agravos à saúde e à vida desses trabalhadores rurais podem ser 

citados: doenças respiratórias e patologias cardiovasculares (SILVA, 2014, p. 288-

289); doenças renais (SANTOS, 2014, p. 792-799) e doenças neurodegenerativas 

(FERREIRA et al, 2012, p. 154); estresse térmico gerador de câmbras, desmaios, 

insolação, tontura, confusão mental, convulsões, fadiga severa repentina e mortes 

por exaustão (REIS, 2014, p. 74); câncer (SILVEIRA, 2013, p. 2-6); envelhecimento 

precoce, redução da vida útil, gastrite, hipertensão arterial, depressão, cansaço 

excessivo, ansiedade, irritabilidade excessiva, pensamento fixo e dúvidas sobre si 

próprio (PRIULI et al, 2014, p. 225-231). 

Embora alguns elementos desse ambiente, prejudiciais à integridade 

psicofísica do rurícula, sejam considerados inerentes ao trabalho rural, como o 

trabalho penoso sob o céu aberto (LIMA, 1992, p. 15), outros decorrem da forma 

como esse labor tem sido organizado pelos empregadores rurais, como as jornadas 

exaustivas resultantes da adoção do pagamento por produção ao corte manual da 

cana-de-açúcar (FRANCO, 2021, p. 52-74). 

A agricultura canavieira, geralmente nas regiões onde os solos são irregulares 

e com declividade acentuada (RIPOLI; RIPOLI, 2010, p. 273 e 284; THOMAZ JUNIOR, 
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2002, p. 196), conjuga alta tecnologia com a prática arcaica do corte e colheita 

manual da cana-de-açúcar. Embora essa prática tenha diminuído em regiões com 

solos regulares, como o Centro-Sul do Brasil, ela ainda é realidade em regiões onde 

o solo apresenta declividade acentuada, como no Norte e no Nordeste do país 

(CONAB, 2021, p. 48-49).  

A organização do trabalho dessa atividade econômica tem como um de seus 

pilares a adoção do pagamento por produção aos cortadores manuais de cana-de-

açúcar, em contraposição aos estudos que evidenciam a prejudicialidade dessa 

forma de remuneração àqueles que exercem trabalho penoso, por induzi-los a 

trabalhar sem as pausas para descanso e em sobrelabor. 

O pagamento por produção é também chamado de salário por unidade de obra 

ou salário por produção (BARBOSA, 2010, p. 189). José Martins Catharino (1994, p. 

152-153) afirma que, nesse regime salarial, o cálculo da retribuição ao trabalho 

prestado é baseado na produtividade do trabalhador, isto é, no “resultado positivo do 

seu rendimento”, sendo o tempo gasto pelo obreiro um “elemento secundário, mas 

apreciável”. Geralmente o salário por unidade de obra é utilizado quando há um 

trabalho subordinado preponderante ou exclusivamente manual, com “pequeno 

coeficiente de intelectualização”, em que é possível “medir, pesar ou contar 

corretamente a produção do trabalhador”. 

As vantagens desse tipo de regime remuneratório, segundo Catharino (1994, 

p. 154), são o aumento da produção, a diminuição da necessidade de uma intensa 

fiscalização, a consequente redução dos gastos com pessoal para tal fim, a 

facilitação da distinção entre os bons e os maus trabalhadores e um melhor controle 

da produção em geral. 

Em contrapartida, as desvantagens do pagamento por produção são muitas.  

Catharino (1994, p. 194-195) argumenta que esse regime remuneratório induz o 

trabalhador “a produzir mais do que normalmente seria capaz, prejudicando lhe a 

saúde, inconveniente que geralmente é relativo por força das normas sobre duração 

do trabalho". O doutrinador considera que a maior desvantagem do pagamento por 

produção “decorre da possibilidade de ser fixado um preço tal por peça ou unidade 

que exija do operário uma capacidade produtiva excepcional para ganhar um salário 

razoável, equivalente ao que perceberia um operário remunerado por tempo".  
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Conforme afirma Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes (2008, p. 1-30), 

“diversos setores da economia remuneram seus empregados por produção, como é 

o caso de algumas atividades agrícolas (cana-de-açúcar, café, citros, tomate e 

algodão, dentre outras)”.  

Esse regime é danoso à integridade psicofísica dos cortadores manuais de 

cana-de-açúcar, porque, para que estes atinjam resultados que lhes permitam um 

padrão mínimo de vida e alcancem as metas pré-fixadas pelo empregador – entre 10 

e 14 toneladas por dia (ALVES, 2006, p. 90-98; LAAT, 2010, p. 23) – dispõem 

desmedidamente de suas capacidades física e psíquica, sob condições materiais e 

ambientais nocivas, como o calor extremo associado ao excesso de esforço físico. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada por Erivelton Fontana de Laat (2010, p. 

163-164) concluiu que “o trabalho no corte manual da cana-de-açúcar, além de 

desenvolver-se em condições nocivas, tendo em vista sua própria natureza e as 

condições materiais e ambientais em que realiza” gera riscos aos rurícolas, 

decorrentes da organização do trabalho. O pesquisador atribui esses riscos ao 

pagamento por produção que “impõe aos trabalhadores uma pressão invisível”, um 

esforço desmedido, comparado a de um atleta maratonista, porém em “condições 

atmosféricas incompatíveis, com péssima alimentação e sem descanso”, gerando 

agravos permanentes a esses rurícolas. 

Acerca dessa questão, Luiz Carlos Michele Fabre (2010, p. 112) afirma que 

“qualquer sistema remuneratório por produção já se mostra conceitualmente 

questionável, por transferir ao empregado o risco que seria do empregador (a 

produtividade)”. O autor enfatiza ainda ser indispensável uma “rígida limitação da 

jornada de trabalho” quando se adota esse tipo de remuneração.  

O fundamento legal para o pagamento por produção está disposto de modo 

genérico no artigo 78 da CLT, que determina que “quando o salário for ajustado por 

empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma 

remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, zona 

ou subzona". O parágrafo único desse dispositivo legal garante o pagamento de pelo 

menos um salário mínimo ao trabalhador que é pago por produção, o que atende à 

norma estabelecida no artigo 7º, VII da CF/1988.  
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Não há na Lei n.º 5.889/1973 (Lei do Trabalho Rural) norma a respeito do 

pagamento por produção. A NR-17 determina no item 17.6.3, alíneas a e b, que: 

 

17.6.3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do 

pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise 

ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: 

a) todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de 

remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as 

repercussões sobre a saúde dos trabalhadores; 

b) devem ser incluídas pausas para descanso; 

[...] 

 

As atividades desempenhadas pelos cortadores de cana-de-açúcar exigem a 

sobrecarga muscular dinâmica mencionada nessa norma e, por isso, os 

empregadores rurais devem, a partir da análise ergonômica do trabalho, garantir-

lhes as pausas para descanso e recuperação, bem como um sistema de 

remuneração que leve em conta as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. 

Fabre (2010, p. 114) apresenta fundamentos constitucionais que 

desautorizam a implementação desse tipo de remuneração para o trabalho no corte 

manual da cana-de-açúcar: o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, 

art. 1, III), o valor social do trabalho (CF/1988, art. 1, IV e art. 170), o direito 

fundamental à vida, à saúde e à segurança (CF/1988, art. 5º, caput e art. 6º), a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho (CF/1988, art. 7º, XXII), a função 

socioambiental da propriedade (Art. 170, III e art. 186, III e IV), a solidariedade social 

(CF/1988, art. 194) e o princípio da precaução (CF/1988, art. 225, §1º, V). É possível 

notar que a interpretação realizada por Fabre está fundamentada em diversos 

princípios e direitos humanos e fundamentais dos trabalhadores, alguns deles 

mencionados neste artigo.  

Maria da Graça Bonança Barbosa (2010, p. 204) argumenta que esse regime 

remuneratório “no trabalho rural afronta normas constitucionais e internacionais de 

proteção ao trabalho, bem como o princípio maior da dignidade da pessoa humana, 

por impelir o trabalhador a produzir além das suas forças físicas”. 
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Importante acrescer que o princípio da sustentabilidade exposto 

anteriormente é também fundamento para a vedação da adoção do pagamento por 

produção no corte manual da cana-de-açúcar. Isso porque essa vedação, com a 

consequente e necessária implementação de salário fixo com valor justo por parte 

dos empregadores rurais (ALVES, 2008, p. 21), possibilitará aos cortadores de cana 

um trabalho mais decente, sem a pressão por produtividade e com redução de parte 

dos riscos e agravos decorrentes do extremo esforço e desgaste físico e mental. Com 

isso, a vida, a saúde e o bem estar do cortador de cana poderá ser melhor preservada, 

evidenciando o respeito às dimensões ética, ambiental e social da sustentabilidade.  

Decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem reconhecido as 

atividades do corte manual da cana como não ergonômicas diante da sobrecarga 

dinâmica decorrente da “postura forçada-inadequada com os membros superiores e 

coluna vertebral, trabalho em pé com muita utilização da coluna em uma jornada de 

trabalho”, levantamento de pesos, repetição de tarefa, condições difíceis e ritmo 

penoso na execução de atividades (BRASIL, 2015). 

Nos últimos anos, o TST têm sustentado um entendimento protetivo à saúde 

e à segurança do trabalhador rural no corte da cana-de-açúcar em face do regime 

remuneratório em questão.  

O TST, ao alterar
5
 a Orientação Jurisprudencial 235 (OJ-235)6, assegurando 

aos cortadores de cana o pagamento da hora trabalhada e do adicional de hora extra 

quando remunerados pelo sistema de pagamento por produção, reconheceu e levou 

em consideração o risco gerado por esse tipo de remuneração à saúde e à vida 

desses trabalhadores rurais (BRASIL, 2000). Da leitura dos precedentes que deram 

origem  à   alteração   da   referida  Orientação  Jurisprudencial,  colheram-se   lições 

                                                     
5 De 20/06/2001 a 16/04/2012 vigorou para a OJ-235 a redação que garantia apenas a percepção do 
adicional de horas extras ao empregado que recebesse salário por produção e trabalhasse em 
sobrejornada.  
6 OJ 235. HORAS EXTRAS. SALÁRIO POR PRODUÇÃO (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno 
realizada em 16.04.2012) - Res. 182/2012,  DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012. O empregado que 
recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional 
de horas extras, exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é devido o pagamento das 
horas extras e do adicional respectivo. In: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Orientação 
Jurisprudencial da SDI-1, n. 235. Data de alteração: 16.04.2012. Data da publicação: 19, 20 e 
23.04.2012. Disponível em: https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_221.htm. Acesso 
em: 22 mar. 2021.  



 

 

 
 

Dulcely Silva Franco;  Norma Sueli Padilha | 59 

 

relevantes quanto à matéria em análise. 

O Ministro Maurício Godinho Delgado ponderou que não se pode comparar o 

cortador de cana aos outros tipos de empregados que são remunerados por 

produção, pois ele executa trabalho rural penoso, a céu aberto, com utilização de 

indumentária pesada e ferramentas afiadas, demandando grande ou profundo 

esforço físico, movimentos repetitivos, importando grave risco para sua saúde e 

segurança. O julgador alerta ainda que o fato de o labor ser remunerado por produção 

faz com que o trabalhador rural (no caso o cortador de cana) submeta-se a jornadas 

cada vez maiores, nessa atividade eminentemente penosa e prejudicial à saúde 

(BRASIL, 2011a). 

Após analisar diversos casos e a jurisprudência do TST, o Ministro Aloysio 

Corrêa da Veiga concluiu que, no âmbito do trabalho rural braçal como o dos 

cortadores de cana, a “adoção do trabalho por produção tem servido como 

instrumento de exploração injusta do trabalho humano, em detrimento do ideal de 

valorização do trabalho subordinado adotado como princípio pela Carta Política de 

1988” (BRASIL, 2010).  

Isso se justifica porque, conforme argumenta o ministro, seria 

desproporcional o baixo valor da tarifa paga pelo corte de cana, se levados em 

consideração o crescimento do número de destilarias e usinas no meio rural, o 

aumento da produção pelos trabalhadores rurais mediante a rapidez dispensada no 

corte manual da cana e o número de horas extraordinárias trabalhadas em meio a 

“mazelas, desgastes, ônus e extrema fadiga a que se submetem os cortadores de 

cana de açúcar por este país afora” (BRASIL, 2011b).  

O ministro desenvolve uma abordagem que dá maior ênfase ao papel do 

empregador quanto à promoção da saúde, tirando o foco do “trabalhador-

estimulado-pelo-pagamento-por-produção”, pois afirma que quem indica o volume 

de cana cortada a ser alcançado por cada empregado e o horário de trabalho é o 

empregador (BRASIL, 2011b).  

Então, conclui-se que a necessidade que impele o empregado ao trabalho 

excessivo, em sobrejornada, para auferir maior remuneração,  não pode ser 

justificativa para permitir tal prática. Cabe ao empregador estabelecer metas de 

produção adequadas à preservação da saúde do cortador de cana, instituir pausas 
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em tempo e número suficientes para a recuperação fisiológica, vedar a sobrejornada 

e pagar uma tarifa maior aos trabalhadores, sem prejuízo de outras medidas 

preventivas. 

Dentre todas as manifestações, a do ministro Walmir Oliveira da Costa, por 

ocasião da vista regimental proferida no julgamento do Recurso de Revista n.º 

59000-82.2006.5.05.03421, tornou-se paradigma na Corte, com reprodução integral 

do fundamento do acórdão em diversas decisões posteriores, tanto do TST quanto 

de instâncias inferiores, pelo fato de ali o tema ser debatido em profundidade 

(BRASIL, 2011c). 

O ministro analisou a natureza jurídica do salário por produçâo e a realidade 

social dos cortadores de cana e concluiu que tal regime é o que menos prioriza a 

valorização social desse trabalho. Segundo o julgador, esse trabalhador rural não 

possui a autonomia e a liberdade típicas de outros empregados igualmente pagos 

por produção, como os comissionistas (v.g. representantes comerciais) que 

geralmente possuem maior qualificação intelectual e atuam em setores de melhor 

nível social, com maior remuneração (BRASIL, 2011c). Pelo contrário, os cortadores 

de cana estão submetidos a metas, a “condições adversas e rudes” e têm de:  

 

Despender energia muito maior para perceber uma remuneração mensal que, ao 

fim e ao cabo, se, a princípio, lhe representa um pequeno benefício imediato, 

prejudica substancialmente à saúde, em contraposição ao beneficiamento 

desproporcional à atividade econômica para qual sua força de trabalho é 

desprendida (BRASIL, 2011c). 

 

O ministro denuncia, também, a injustiça ambiental latente no perfil dos 

trabalhadores rurais escolhidos pelos empregadores e destinados ao corte de cana 

nas lavouras, pois são selecionados indivíduos “cada vez mais jovens, na faixa dos 

20 anos, negros ou pardos, dotados de grande força física, a maioria migrante das 

regiões mais pobres do País”, no caso, da região nordeste e de parte de Minas 

(BRASIL, 2011c).  

Lembra o julgador que é nas lavouras do setor sucroenergético onde os 

trabalhadores rurais mais enfrentam condições precárias, que levam ao 
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adoecimento, à morte por exaustão e a condições análogas às da escravidão, mesmo 

com o aumento das fiscalizações no meio rural – ainda insuficientes na opinião dele 

– sem contar os acidentes, o uso de drogas e bebidas alcoólicas e todas as 

consequências socioambientais para o trabalhador e sua família e à sociedade 

(BRASIL, 2011c). 

Por todas essas razões, o ministro chega à conclusão de que a adoção dessa 

modalidade salarial aos trabalhadores rurais “canavieiros é desproporcional na 

relação que estabelece entre as vantagens e desvantagens relativamente aos 

sujeitos de direitos que a envolvem: empregados em empregadores”, porque: 

 

[...] se, por um lado, ela se revela extremamente vantajosa para o empregador, o 

qual somente vê a sua produtividade aumentar e, consequentemente, tem 

maximizados os seus lucros; de outro, o empregado braçal – economicamente 

dependente de seu único valor – sua força de trabalho –, se sujeita à constante 

estímulo para que a sua energia de trabalho exceda a sua capacidade física, com 

o objetivo de ter majorado seu ganho mensal, sem consciência do prejuízo que 

esse esforço provoca à sua saúde a médio, longo e, não raras vezes, a curto prazo 

(BRASIL, 2011c). 

 

Para o julgador, não se justifica a desvalorização do trabalhador rural em 

contraste à riqueza e à pujança do setor sucroenergético que sempre recebeu 

incentivos governamentais para a produção do etanol como alternativa ao mercado 

mundial de combustíveis. O ministro alerta, sobretudo, que “é para essa realidade 

que os juízes devem voltar seus olhos, lembrando sempre que o fim, primeiro e 

último, do Direito do trabalho, é sempre a tutela e a preservação da dignidade da 

pessoa humana, bastante sofrida e mitigada no meio rural” (BRASIL, 2011c). 

Na maioria dos acórdãos precedentes da Orientação Jurisprudencial em 

análise, o TST, ao argumentar sobre os danos causados pelo regime de pagamento 

por produção na agricultura canavieira, tem aplicado os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e da 

proteção ao trabalhador, assim como o direito fundamental à redução dos riscos 

inerentes ao trabalho. 
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Por fim, é necessário destacar a importância do papel dos empregadores 

rurais na compreensão de todo esse contexto ambiental e normativo, a partir dos 

princípios e regras expostos neste artigo. O empregador é o principal responsável 

por mudar essa realidade de violações à integridade dos rurícolas e ao meio 

ambiente do trabalho sustentável. É ele quem possui o dever de organizar o trabalho 

em prol da saúde, vida e bem estar de seus empregados, assumindo os riscos da 

atividade econômica que escolheu exercer.  

O cumprimento do Item 17.6.3 da NR-17 pode ser exigido perante a Justiça do 

Trabalho, pelos rurícolas, pelos Sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, pelos 

órgãos de fiscalização do trabalho, a fim de que, após análise ergonômica do 

trabalho, o sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e 

vantagens leve em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. 

O Estado, por sua vez, pode legislar ou aperfeiçoar as normas existentes a 

respeito da matéria, em favor da adoção de uma nova modalidade de remuneração 

dos cortadores de cana, aproveitando-se de toda a produção intelectual e 

jurisprudencial sobre o tema, bem como fomentando espaços de diálogo entre 

empregadores, empregados e sindicatos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os trabalhadores rurais que exercem a atividade do corte manual da cana-de-

açúcar são expostos diariamente a inúmeros riscos à sua saúde e vida, como o calor 

extremo, a fumaça, a fuligem, os agrotóxicos, dentre outros. Eles também sofrem 

danos à sua saúde física e mental, muitos deles irreversíveis, como a morte por 

exaustão. 

Uma das principais causas a esses riscos e danos tem sido a adoção, pelos 

empregadores rurais, do pagamento por produção, a despeito da comprovação 

científica de que essa condição ambiental ligada à organização do trabalho é 

determinante para a exaustão dos cortadores de cana. 

O fundamentos jurídicos de proteção da qualidade do meio ambiente do 

trabalho destes trabalhadores justificam a proibição da adoção do pagamento por 

produção na atividade do corte manual da cana-de-açúcar. Esse regime 
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remuneratório, que representa apenas um pequeno benefício imediato, prejudica 

substancialmente à saúde, e deve ser substituído por outro – salário fixo, por 

exemplo – que seja menos nocivo à integridade psicofísica dos rurícolas e à 

sustentabilidade do meio ambiente do trabalho rural, tirando o foco do  estímulo  pelo 

pagamento por produção e privilegiando a defesa da saúde do trabalhador. 
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Resumo 

O presente trabalho objetiva analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal – STF 

no julgado RE 773992/BA em relação a neutralidade tributária na perspectiva da livre 

concorrência frente aos avanços e desafios em defesa da justiça socioambiental 

através da extrafiscalidade. Tiveram como objetivos específicos investigar de acordo 

com a decisão do STF no RE 773992/BA as perspectivas de um novo direito 

fundamental garantindo a construção de um mundo sustentável trazendo uma 

ordem social, analisar as possibilidades de existência de uma tese coerente firmada 

pelo STF no julgado RE 773992/BA, que abordem a capacidade contributiva à luz do 

princípio do poluidor-pagador e avaliar através da decisão paradigmática do STF no 

RE 773992/BA a conduta utilizada no tocante a capacidade contributiva, livre 

concorrência e os avanços e desafios em defesa da justiça socioambiental através 

                                                     
1 Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza- UNIFOR, Mestre em Direito 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza- UNIFOR, Especialista em Direito e Processo Tributário 
pela Universidade Anhanguera UNIDERP, Advogado e Contador. Professor Auxiliar 5 da Universidade 
de Fortaleza - UNIFOR. E-mail: medina.adv@unifor.br 
2  Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Especialista em 
Processo Penal pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Especialista em Processo Civil pela Escola 
Superior de Magistratura do Estado do Ceará - ESMEC. Membro Efetivo da Comissão de Educação 
Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/CE. Procurador Jurídico da Agência de Fiscalização 
de Fortaleza - AGEFIS.E-mail: marcus.queiroz@agefis.fortaleza.ce.gov.br  

https://doi.org/10.36592/9786587424958-03


 

 
 
 
70 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

da extrafiscalidade. Assim, torna relevante discutir a perspectiva da neutralidade 

tributária no Brasil de acordo com o posicionamento do STF no julgado emblemático. 

A metodologia utilizada: descritivo-analítico. Quanto ao tipo: bibliográfica, incluindo 

artigos científicos, teses e documentos em sítios eletrônicos oficiais. Quanto à 

natureza: qualitativa, por tratar de verificar a questão do comportamento humano. 

Quanto aos fins, descrever, analisar, classificar e interpretar os fatos relativos ao 

problema apresentado. 

Palavras-chave: Meio ambiente. Tributação. Neutralidade tributária. Capacidade 

contributiva. Direitos fundamentais. 

 

Abstract 

The present work aims to analyze the performance of the Supreme Federal Court - 

STF in the judgment RE 773992 / BA in relation to tax neutrality in the perspective of 

free competition in view of the advances and challenges in defense of socio-

environmental justice through extra-taxation. The specific objectives were to 

investigate, according to the decision of the STF in RE 773992 / BA, the prospects for 

a new fundamental right guaranteeing the construction of a sustainable world 

bringing a social order, to analyze the possibilities of the existence of a coherent 

thesis signed by the STF in the court. RE 773992 / BA, which address contributory 

capacity in the light of the polluter-pays principle and evaluate through the STF 

paradigmatic decision in RE 773992 / BA the conduct used with regard to 

contributory capacity, free competition and the advances and challenges in defense 

of socio-environmental justice through extra-taxation. Thus, it makes it relevant to 

discuss the perspective of tax neutrality in Brazil according to the STF's position in 

what is considered emblematic. The methodology used: descriptive-analytical. As for 

type: bibliographic, including scientific articles, theses and documents on official 

websites. As for the nature: qualitative, because it tries to verify the question of 

human behavior. As for the purposes, describe, analyze, classify and interpret the 

facts related to the problem presented. 

Keywords: Environment. Taxation. Tax neutrality. Contributory capacity. 

Fundamental rights. 
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Introdução 

 

O presente trabalho abordará sobre a concorrência relacionada ao Direito 

Tributário, procurando realizar uma análise crítica doutrinária e jurisprudencial na 

decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgado RE 773992/BA, 

tendo como impacto o princípio da neutralidade tributária e os avanços e desafios 

em defesa da justiça socioambiental através da extrafiscalidade. 

O estudo parte do pressuposto que o Estado no seu papel fiscalizador pode 

efetivar o equilíbrio de mercado através da neutralidade tributária, em que busca um 

funcionamento eficiente, observando a espontaneidade e funcionamento do 

mercado, evitando distorções de preços em razão da tributação, proporcionando aos 

agentes concorrências e oportunidades iguais aos agentes econômicos e uma 

ordem social. 

Nesta conjuntura contemporânea hermenêutica tributária, a fiscalização 

estatal, para instituir as ações relativas à esfera econômica, se faz necessária para 

efetivar os princípios que regem estas relações. Diante disso, não convêm somente 

garantir a liberdade de acesso ao mercado por intermédio da livre iniciativa, mas 

deve, ainda, reforçar a liberdade de permanência, seguir as normas de um novo 

modelo econômico e estatal, respeitar a justiça social e os princípios da livre 

concorrência, extrafiscalidade e capacidade contributiva, para que o Estado-Fisco, 

por meio da neutralidade tributária reduza a cobrança dos tributos extrafiscais, já 

que estes são vinculados a um fim socioeconômico e obedecem ao máximo da 

vedação confiscatória e ao mínimo da isenção. 

Como se vê, a matéria em apreço é discutida de forma crescente no mundo 

jurídico. Por esse motivo, requer um estudo minucioso da doutrina sobre o assunto, 

assim como decisão paradigmática do STF sobre a concorrência tributária, sob o 

ângulo da neutralidade analisando a efetivação da proteção socioambiental à luz da 

extrafiscalidade. 

A pesquisa é qualitativa bibliográfica, e é ora apresentada em três partes. O 

objetivo geral da pesquisa é analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal – STF 

no julgado RE 773992/BA em relação a neutralidade tributária na perspectiva da livre 
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concorrência frente aos avanços e desafios em defesa da justiça socioambiental 

através da extrafiscalidade. 

Ademais, para alcançar este escopo foram traçados os seguintes objetivos 

específicos para a pesquisa: investigar de acordo com a decisão do STF no RE 

773992/BA as perspectivas de um novo direito fundamental garantindo a construção 

de um mundo sustentável trazendo uma ordem social, analisar as possibilidades de 

existência de uma tese coerente firmada pelo STF no julgado RE 773992/BA, que 

abordem a capacidade contributiva à luz do princípio do poluidor-pagador e avaliar 

através da decisão paradigmática do STF no RE 773992/BA a conduta utilizada no 

tocante a capacidade contributiva, livre concorrência e os avanços e desafios em 

defesa da justiça socioambiental através da extrafiscalidade. 

Portanto, a divisão sistemática do conteúdo deste trabalho busca comtemplar 

os objetivos acima citados, de modo que na primeira seção faremos um estudo sob 

a perspectiva de um novo direito fundamental garantindo a construção de um mundo 

sustentável trazendo uma ordem social, abordando o meio ambiente na 

contemporaneidade, averiguando as normas constitucionais e a perspectiva de um 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ser considerado como um novo 

direito fundamental. 

Em seguida, abordaremos a capacidade contributiva nos tributos ambientais 

baseado no princípio da extrafiscalidade, sendo importante o estudo dos princípios 

da livre concorrência, isonomia e da neutralidade tributária no Estado Democrático 

de Direito. 

Na sequência, iremos discorrer acerca de uma decisão paradigmática do STF 

no RE 773992/BA. Após a apresentação da análise jurisprudencial dos princípios da 

livre concorrência e da capacidade contributiva, avaliaremos de forma crítica o 

comportamento do STF a respeito da neutralidade tributária na perspectiva da livre 

concorrência frente aos avanços e desafios à luz do dos avanços e desafios em 

defesa da justiça socioambiental. 

 

1 O direito ambiental no âmbito jurídico 

 

Serão apresentados nesta seção  os  aspectos  introdutórios  que  abordam  o  
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meio ambiente na contemporaneidade, averiguando as normas constitucionais e a 

perspectiva de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ser 

considerado como um novo direito fundamental garantindo a construção de um 

mundo sustentável trazendo uma ordem social. 

A Constituição Federal de 1988 – CF/88 com o objetivo de assegurar a ordem 

social, inovou ao estabelecer normas relacionadas a proteção ao bem-estar e a 

justiça social. Trouxe um Capítulo específico acolhendo a questão ambiental, em que 

se busca estabelecer um meio ambiente ecologicamente estabilizado, necessitando 

que a coletividade e o Estado preserve e o defenda das atuais e das próximas 

gerações. 

O artigo 225 da CF/88 apresenta avanços às normas que protegem o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, devendo destacar que outros princípios e 

deveres ambientais são tratadas disseminados no decorrer da Constituição Federal 

de 1988 de forma implícita ou explícita.  

Nessa perspectiva, cumpre destacar que a proteção ao meio ambiente 

equilibrado buscou relacionar temas que envolvem a vida, a saúde e a segurança 

confrontando com a proteção ao meio ambiente. Perceba-se que embora o texto 

constitucional traga um avanço a proteção ao meio ambiente, a CF/88 se utilizou de 

Constituições de outros países, como Espanha e Portugal, que desenvolveram 

normas atinentes à constitucionalização do meio ambiente. 

Dessa maneira, a proteção do meio ambiente deve ser compreendida como 

uma tendência internacional na contemporaneidade frente a chegada das leis que 

regulam o direito ambiental.  As normas relacionadas ao meio ambiente, portanto, 

devem ser cada vez mais reconhecidas e protegidas, com o intuito de conceder uma 

independência jurídica relacionada ao meio ambiente. 

Considerado que as normas relacionadas a proteção ao bem-estar e a justiça 

social acolhidas na perspectiva do direito ao meio ambiente são consideradas como 

essenciais à proteção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, elas devem ser 

reguladas como uma das garantias fundamentais asseguram os direitos humanos. 

Sendo assim, faz-se necessário um breve relato acerca dos direitos fundamentais, 

entendidos como mecanismos constitucionais que asseguram direitos e garantias 
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aos indivíduos contra abusos do Estado, concedendo condições mínimas de vida 

para viver em sociedade. Os aludidos direitos se decompõem nos ramos na CF/88: 

direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos e direitos de 

nacionalidade.  

Com a globalização de direitos fundamentais que não eram previstos, observa 

se que haverá uma integralização entre os direitos fundamentais sem existir a 

supressão do direito fundamental já existente. Esse argumento é chamado de 

“dimensões” e deverá figurar no lugar do termo “gerações”.  

Benjamim (2005, p. 20), assevera que a doutrina admite o meio ambiente 

equilibrado como sendo um direito fundamental em relação aos países que alteraram 

as Constituições posteriormente a Conferência de Estocolmo, em 1972. Nas lições 

de J.J. Canotilho e Vital Moreira (1991, p. 37), o direito ambiental é considerado como 

um dos novos direitos fundamentais. 

Derani (1998, p. 92) descreve que o direito fundamental deve ser analisado 

pela perspectiva de um meio ambiente equilibrado decorrentes de aspectos sociais 

que “garantiram a sua cristalização sob forma jurídica, explicitando a sua relevância 

para o desenvolvimento das relações sociais".  

Feitas essas considerações, Oliveira (1992, p. 46), preconiza que são diversas 

as repercussões em decorrência da prerrogativa de ter o direito ambiental 

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. Seguindo o entendimento 

Cecchetti (2000, p. 98) esclarece que o direito fundamental no âmbito do direito ao 

meio ambiente deve ser levando em consideração o princípio da primariedade do 

ambiente em que “nenhum agente, público ou privado, é lícito tratá-lo como valor 

subsidiário, acessório, menor ou desprezível.  

Pode-se afirmar que para a efetivação desse novo direito fundamental é 

necessário que todos defendam e preservem o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, garantindo assim, a construção de um mundo sustentável e a ordem 

social. 
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2 O estudo sob a perspectiva da neutralidade tributária no Estado Democrático de 

Direito 

 

Neste tópico, será analisado a capacidade contributiva nos tributos 

ambientais baseado no princípio da extrafiscalidade, avaliando-se os princípios da 

livre concorrência, isonomia e da neutralidade tributária no Estado Democrático de 

Direito.  

Em relação aos princípios jurídicos, esses podem ser considerados os pilares, 

a base do ordenamento jurídico, traçando orientações e diretrizes que devem ser 

seguidas por todo o Direito. Um dos pilares do ordenamento jurídico é o princípio da 

livre concorrência previsto de forma expressa na Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 170, no Título VII (Da ordem econômica e financeira) no Capítulo I, 

intitulado “Dos princípios gerais de atividade econômica”.  

De acordo com o referido princípio, o Estado tem o dever de manter a 

neutralidade da tributação em relação à concorrência, trazendo consigo a 

necessidade de proteger a igualdade de condições no mercado, garantindo uma 

democracia estável, como é visto nas palavras de Grau (2004, p.135) “a livre 

concorrência, nesse sentido, é entendida como liberdade de concorrência ou garantia 

de oportunidades iguais a todos os agentes”.  

Antes de abordar a neutralidade tributária, é fundamental expor a definição de 

capacidade contributiva, haja vista que esse princípio está ligado diretamente à 

neutralidade. Para Carrazza (2012, p. 45) o princípio da capacidade contributiva ou 

também conhecida com capacidade econômica, é a capacidade em que, em tese, os 

cidadãos têm para contribuir com o pagamento dos impostos, tendo como objetivo 

gerar riquezas aos entes federativos, sem que os cidadãos tenham prejuízos em 

relação as suas necessidades de subsistência. O autor relata que a capacidade 

contributiva assegura a distribuição dos impostos tributários de forma proporcional 

entre os contribuintes, sendo uma ferramenta capaz de adequar a fixação da base de 

cálculo dos encargos. 

Vários autores dividem a capacidade contributiva em 2 (duas) espécies: 

Objetiva e subjetiva. Na concepção de Giardina (1961, p. 439), a capacidade objetiva 
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se apresenta como hipótese de incidência relativa aos impostos fatos hipotéticos 

que posteriormente sejam indicativos de capacidade econômica. 

Em relação à capacidade contributiva subjetiva ou relativa, Misabel, na 

atualização ao livro de Baleeiro (2010, p. 1093), estabelece que somente terá início a 

capacidade econômica após o pagamento de impostos referentes às despesas 

consideradas imprescindíveis (pessoais e obrigatórias) do contribuinte, como por 

exemplo despesas com saúde, vestuário, dependentes, moradia, alimentação e 

outras.  

O que se analisa é que a capacidade contributiva no Brasil deve ser entendida 

por meio da espécie subjetiva, haja vista que por conta das diretrizes relacionadas 

às hipóteses de incidência de tributos previstas na legislação, a mencionada 

capacidade se apresenta de forma abstrata, verificando as situações econômicas do 

contribuinte que vier a praticar algum ato que acarrete no pagamento do imposto, 

ocorrendo assim uma justiça social e fiscal eficaz.   

Após expor o conceito da capacidade contributiva, faz-se necessário abordar 

a constitucionalidade das normas relacionadas aos tributos extrafiscais ambientais, 

associando a ideia de justiça tributária com os tributos extrafiscais. Segundo 

ACOSTA (et al., 1996, p. 1634-1635), a capacidade contributiva nos casos 

relacionados aos tributos ambientais, devem ser reduzidos. Seguindo o mesmo 

entendimento, Ollero (1991, p. 118), Hernández (1988, p. 89), Becerril (1998, p. 343 

e 349) e Molina (2008, p. 195), entendem que o princípio da capacidade econômica 

estabelece um limite na aplicação dos tributos extrafiscais e é a utilização da 

capacidade econômica que os tributos extrafiscais podem ser contemplados sem 

contrapor os requisitos do sistema jurídico. 

Pode-se afirmar que os tributos denominados extrafiscais não descumprem 

a capacidade econômica, por não considerar o princípio da capacidade econômica 

como parâmetro de regulação dos tributos extrafiscais ambientais, já que estes são 

vinculados a um fim socioeconômico, obedecendo assim tanto o máximo da vedação 

confiscatória como o mínimo da isenção (AIZEGA, 1988, p. 331-332).  

Nesse sentido, em se tratando de direito ambiental, de acordo com artigo 225 

da CF/88 e os artigos 4o, VII e 9o, XIII, da Lei 6.938/81, o princípio do poluidor-pagador, 

estabelece que aquele que poluir responderá pelo prejuízo causado ao meio 
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ambiente, inclusive em relação ao pagamento de tributos, ocorrendo o estímulo à 

proteção ao meio ambiente. Os fatos geradores provenientes do princípio do 

poluidor-pagador terão como tributo denominado indutor, onde o intuito da cobrança 

é de impelir a todos a alcançar um grau de meio ambiente sustentável. 

Em se tratando dos princípios da capacidade econômica e do poluidor-

pagador, RABBANI (2017, p. 216) assegura que mesmo nos fatos geradores 

relacionados aos tributos ambientais, há a aplicação do princípio da capacidade 

econômica, não havendo como desmembrar tais princípios. 

Dessa maneira, para RABBANI (2017, p. 84) não ocorre hierarquia entre os 

princípios da capacidade contributiva e do poluidor-pagador, devendo se atentar 

para o fato de que o princípio da capacidade contributiva é um princípio tributário e 

já o princípio do poluidor-pagador é considerado como sendo tributário ou 

indenizatório. 

Para haver uma democracia forte é preciso que o Estado conduza o mercado 

de modo cauteloso, nem intervindo a todo momento, como também não deixando de 

interferir no momento oportuno. Porém, para ser possível a interferência estatal, é 

necessário um estudo aprofundado a respeito da neutralidade tributária.    

 A neutralidade é entendida como a possibilidade de o Estado não intervir ou 

intervir de forma ponderada na vida privada das pessoas, como nas relações que 

envolvem o mercado econômico. Com isso, os indivíduos têm a ideia de que serão 

independentes em relação às determinações estipuladas pelo Estado. 

Observa-se que cada indivíduo terá a liberdade em optar pelo modelo de vida 

que se adequa a sua realidade, independente da intervenção pelo Estado, sendo a 

neutralidade encarada como uma forma de abstenção, fato este característico do 

Estado Liberal, tendo o seu ápice no período do século XIX, em que se consolidou o 

desenvolvimento econômico. Ocorre que o posicionamento não é unânime, pois a 

neutralidade também é entendida quando o Estado se abstém de praticar 

determinado ato, não intervindo na relação privada das pessoas.  

O Estado Social, por conta da carga tributária elevada, implicou mudança da 

conduta estatal, que passou a ser mais intervencionista nas relações privadas, 

alterando a estrutura social que antes existia no Estado Liberal de Direito entre a 
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sociedade civil e Estado. Segundo Siqueira (2011, p. 56), as mudanças advindas do 

Estado Social vieram com o propósito de efetivar políticas intervencionistas, 

acabando com os privilégios no mercado econômico em relação às classes 

dominantes e, ao mesmo tempo, dando oportunidade às classes menos favorecidas 

econômica e socialmente. 

Por conta desse novo cenário financeiro e econômico observou-se a 

finalidade dos tributos sob 2 (dois) aspectos. O primeiro, tributo direto, o Estado tem 

como objetivo arrecadar recursos para cumprir com as suas reponsabilidades. Já 

em relação aos tributos indiretos, a preocupação do Estado vai além de arrecadar. O 

intuito do tributo indireto é em regular a economia e equilibrar o mercado nacional.  

No Estado Social, por meio da coerção, o Estado passa a tomar decisões que 

antes eram tomadas pelo indivíduo e pela sociedade. Com essa mudança 

significativa, o Estado Social trouxe a discussão acerca da liberdade, no qual se 

discutia até que ponto é permitido o patrocínio coercitivo estatal (justiça social) sem 

que venha a prejudicar a autonomia de cada indivíduo (livre mercado).  Analisando a 

contribuição do novo modelo econômico e estatal, caso a justiça social respeite os 

princípios da livre concorrência, extrafiscalidade e capacidade contributiva, este 

pode ser aplicada acompanhada da justiça fiscal combatendo desigualdade social e 

melhorando a distribuição de rendas. 

Assim, a capacidade contributiva nos casos relacionados aos tributos 

ambientais deve seguir o novo modelo econômico e estatal, respeitando a justiça 

social e os princípios da livre concorrência, extrafiscalidade e capacidade 

contributiva, devendo o Estado-Fisco por meio da neutralidade tributária reduzir a 

cobrança dos tributos extrafiscais, já que estes são vinculados a um fim 

socioeconômico e obedecem ao máximo da vedação confiscatória e ao mínimo da 

isenção. 

 

3 A decisão paradigmática do STF no RE 773992/BA e os avanços e desafios em 

defesa da justiça socioambiental  

 

Com o escopo de analisar os princípios da livre concorrência e da ordem 

econômica e, ao final, averiguar, no julgamento do RE 773992/BA, a neutralidade 
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tributária no Brasil na perspectiva do direito ambiental ecologicamente equilibrado, 

será estudado o caso concreto em que se discute a livre concorrência, a ordem 

econômica e a neutralidade tributária frente aos avanços e desafios à luz da defesa 

da justiça socioambiental. 

O debate no Recurso Extraordinário-RE 773992/BA, em que as partes eram o 

Município de Salvador e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, tinha 

como controvérsia jurídica a definição de se a cobrança por parte do Município de 

Salvador relativa ao Imposto de Propriedade Territorial Urbana - IPTU sobre a 

atividade desempenhada pela ECT seria considerada lícita ou não, haja vista que esta 

empresa é considerada pública e presta serviço público, motivo pelo qual a referida 

empresa até aquela data estava contemplada pela imunidade tributária recíproca. 

O recorrente interpôs recurso extraordinário em face do acórdão da 8ª Turma 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que reconheceu a imunidade tributária 

recíproca da empresa recorrida. Os embargos declaratórios opostos pela recorrente 

foram rejeitados. 

A parte recorrente alega que o serviço realizado pela recorrida não justificaria 

o benefício concedido (imunidade tributária recíproca), haja vista entender que 

somente as fundações públicas e as autarquias seriam beneficiadas. Sustenta que a 

recorrida, além de exercer atividades essenciais, também exerce atividades de 

exploração econômica, atividades essas que abrangem serviços de iniciativa privada 

sob o regime concorrencial. Em virtude do tema polêmico, a matéria foi reconhecida 

como de repercussão geral pelo Plenário em 12/04/2013. 

Na sessão do dia 15/10/2014, o Tribunal decidiu o tema 644 e, por maioria e 

nos termos do voto do Min. Dias Toffoli (Relator), negou provimento ao recurso 

extraordinário do Município de Salvador, vencidos os Ministros Roberto Barroso e 

Marco Aurélio.  

No que tange a análise Jurisprudencial da livre concorrência e ordem 

econômica acerca do RE 773992/BA, a recorrente relata que a recorrida não teria 

direito à imunidade tributária recíproca, tendo em vista que a sua atividade não seria 

suficiente para garantir o beneplácito constitucional, ocorrendo a ofensa aos artigos 

21, inciso X; 150, inciso VI, alínea “a” e § 2º e § 3º; 173, § 2º e 177 da CF/88. Ressalta 
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que a Constituição, além de outorgar o benefício às empresas públicas, deixou de 

forma expressa a vedação quanto à imunidade recíproca às empresas privadas, 

conforme se observa no artigo 173, § 2º.  

A recorrente em seus argumentos alega que a recorrida, além de exercer 

atividade eminentemente pública, atividade essa que corresponde ao percentual de 

30% (trinta por cento) de suas receitas, exerce diversas atividades lucrativas, como 

a venda de títulos de capitalização, serviço de logística, transporte e outras. Ressalta 

que mesmo a ECT praticando todas essas atividades e desvirtuando a finalidade de 

sua atividade principal, a empresa recorrida continuou com o benefício da imunidade 

tributária referente a todos os seus bens, ocasionando um regime de concorrência 

desleal com as demais empresas privadas que prestam o mesmo serviço.  

Narra que caso fosse prevalecer o entendimento quanto ao reconhecimento 

da imunidade tributária recíproca, deveria ser identificado quais imóveis seriam 

destinados às finalidades essenciais e quais seriam destinados à exploração 

econômica.  

Em se tratando da imunidade recíproca, o entendimento do STF ao caso 

concreto é que o benefício deve ser ampliado às sociedades de economia mista e às 

empresas públicas, em virtude do artigo 4º, inciso II, do Decreto-Lei nº 200/67, em 

que se afirma que as sociedades de economia mista e as empresas públicas fazem 

parte da Administração Pública Indireta, ocupando os serviços públicos. 

Em relação à argumentação da recorrente sobre a atividade econômica da 

recorrida, a Suprema Corte entendeu que a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT figura como prestadora de serviços públicos, cuja prestação é 

obrigatória e contínua, sendo o serviço de correios e telégrafos exclusivo do Estado, 

que faz jus à imunidade recíproca, conforme estipula o artigo 150, inciso VI, alínea 

“a” da CF/88.  

Outro fato analisado pelo Tribunal foi em relação ao artigo 173 §1ºda CF/88, 

relatando que tal artigo faz referência às empresas sujeitas ao regime próprio das 

empresas privadas, o qual não abrange as entidades (estatais) e sociedade de 

economia mista que prestam serviço público.  

Vale destacar que o STF vem ampliando o conceito quanto aos serviços 

postais prestados pela ECT. De acordo com o voto do Min. Dias Toffoli no RE 627.051 
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de 12/11/2014, os impostos em que não fosse possível distinguir-se o desempenho 

em atividade desenvolvida está de acordo com as finalidades essenciais do Estado, 

ocorreria a imunidade tributária recíproca e naqueles casos em que o desempenho 

dessa atividade desvirtuasse das finalidades essenciais e fossem atividades de 

exploração econômica, ocorreria a imunidade em decorrência do subsídio cruzado.  

Assim, em relação ao caso concreto, o Tribunal manteve a imunidade para 

todas as atividades, tendo em vista que no mesmo imóvel ocorrem diversas 

atividades, incluindo atividades com finalidades essenciais e de exploração 

econômica, havendo uma dificuldade em distinguir em qual das prestações de 

serviço estaria enquadrada. Ainda em relação à atividade desenvolvida pela 

recorrida, de acordo com o voto do Min. Celso de Mello (1993, p.63) referente a este 

recurso, esta presta e executa o serviço público com autorização do Estado, sob o 

regime de monopólio, tendo o dever de prestar a atividade econômica de acordo 

como estabelecido na CF/88. 

Aborda também que a atividade principal prestada pela recorrida (entrega de 

cartas e correspondências em todo o território nacional) é exclusiva do Estado, tendo 

o serviço a finalidade essencial por se tratar de atendimento à população no território 

nacional. 

Analisando o princípio da ordem econômica no caso real, observam-se dois 

posicionamentos divergentes quanto aos crimes contra a ordem tributária: O 

primeiro defende que não houve crime, tendo em vista que a recorrida é considerada 

empresa pública, que presta serviço público, cuja atividade principal é o envio de 

correspondências e cartas para todo o território brasileiro, serviço este considerado 

pela CF/88 como exclusivo do Estado e indispensável à população brasileira. Esse 

entendimento demonstra que a imunidade recíproca destinada à recorrida traria um 

bem-estar à comunidade, ocasionando um benefício inestimável ao povo brasileiro. 

Ocorre que, por outro lado, a concessão do benefício tributário à recorrida 

poderia ser compreendida como tendo um caráter ilegal, haja vista que a ECT, além 

de exercer atividade essencial, também presta atividade econômica obtendo 

vantagem competitiva em relação às empresas privadas que prestam o mesmo 

serviço, havendo nesse caso crime contra a ordem tributária, ferindo os artigos  150,  
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inciso VI, alínea “a” e § 2º e § 3º; 173, § 2º e 177 da CF/88.  

Em que pese a crítica da neutralidade tributária acerca do RE 773992/BA, na 

atual conjuntura democrática, a neutralidade tem um papel determinante no 

condicionamento em relação à intervenção pública no funcionamento do mercado 

econômico e financeiro, podendo divergir da política fiscal. O que se observa é que a 

tributação deve ser direcionada à realização de uma política distributiva, com a 

finalidade de proporcionar a justa oportunidade de participação na vida política e 

social de cada indivíduo. 

Mas que a tributação, por mais essencial que seja, não deve intervir na 

funcionalidade espontânea do mercado nem desestabilizar a iniciativa o 

funcionamento dos agentes envolvidos. Os tributos devem respeitar à 

individualidade de cada agente e não ser ele o fator preponderante de desequilíbrio 

da livre concorrência, responsável pela formação do preço do serviço ou produto. 

É relevante demonstrar que os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência estão vinculados à neutralidade tributária, uma vez que a tributação 

deve observar de certa forma os mecanismos de funcionamento do Estado. A 

neutralidade nesse passo apresenta 2 (duas) perspectivas: o aspecto negativo que 

por conta do equilíbrio econômico e financeiro no mercado não há necessidade 

intervenção do Estado na relação privada; o aspecto positivo onde para manter o 

equilíbrio no mercado é necessário a intervenção estatal. 

Com a finalidade de restabelecer o equilíbrio no mercado e assegurar a 

manutenção da igualdade entre os agentes econômicos, o Estado deve preservar a 

neutralidade concorrencial e tributária por meio de sua intervenção, bem como 

adotar ações que permitam a retomada do equilíbrio lesionado. Observa-se que em 

relação ao desequilíbrio econômico, em determinados casos, torna-se indispensável 

a intervenção estatal para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro.  

Nos casos em que a tributação venha afetar a livre concorrência será 

necessário o uso da neutralidade tributária, para que o Estado venha a intervir e 

equilibrar o mercado econômico e financeiro, resguardando os agentes econômicos 

envolvidos e proporcionando a todos a liberdade de escolha em relação ao mercado. 

Após uma breve análise a respeito da neutralidade, faz se necessário verificar a 

postura do STF em relação ao princípio da neutralidade tributária no RE 773992/BA.  
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Em relação ao caso em exame, verifica-se a divergência de opinião entre os 

Ministros em relação à concessão ou não da imunidade tributária. Para o Min. Luis 

Roberto Barroso (2014, p. 21), a ECT não teria direito ao benefício, por se tratar de 

serviço prestado por entidade com fins econômicos. Essa afirmação traz para o 

debate o fato de que caso fosse concedida a imunidade tributária recíproca à 

empresa, essa estaria se privilegiando e obtendo vantagem competitiva em relação 

às atividades que a mesma disputaria com as empresas de iniciativa privada. 

Para outros Ministros, como visto no voto do Min. Dias Toffoli (2014, p. 6), o 

benefício deveria ser abrangido também às sociedades de economia mista e às 

empresas públicas que prestam serviço público, já que a empresa é prestadora de 

serviço público de prestação obrigatória, contínua e exclusiva do Estado, 

enquadrando-se na Administração Pública Indireta, conforme previsão legal no 

artigo 4º, inciso II, do Decreto-Lei nº 200/67.  

O Tribunal, com o propósito de assegurar a livre iniciativa e a livre concorrência 

aos cidadãos, relata que o Estado em algumas situações intervém no caso em 

comento para trazer de volta o equilíbrio necessário ao mercado econômico e 

financeiro e garantir uma vida boa a todos os indivíduos. Assim, no caso concreto, a 

Suprema Corte decidiu alargar o entendimento da imunidade recíproca à empresa 

pública que presta serviço público, levando em consideração a livre concorrência e 

livre iniciativa, mas silenciando em relação a um novo direito fundamental e aos 

tributos extrafiscais vinculados a um fim socioeconômico. 

O que se observa é que no caso específico o STF buscou garantir o benefício 

tributário à ECT pelo fato de a entidade prestar serviço público tendo como atividade 

principal o envio de correspondências e cartas para todo o território brasileiro, 

serviço este considerado pela CF/88 como exclusivo do Estado e indispensável à 

população brasileira por trazer um bem-estar ao povo brasileiro.  

Outro argumento favorável à concessão do benefício tributário foi em relação 

ao serviço de correspondência desempenhado pela ECT, que em virtude de a entidade 

ser considerada uma empresa pública, ela deve prestar o serviço em todos os lugares 

do Brasil, já que está enquadrada como atividade submetida ao regime de monopólio, 

serviço esse diferente do que ocorre com as empresas da iniciativa privada. 
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Ocorre que a concessão do benefício tributário à recorrida poderia ser 

compreendida como ilegal, pois a ECT, além de prestar serviço cuja atividade é 

considerada essencial, também exerce atividade econômica com obtenção de lucro, 

auferindo vantagem desleal em relação às demais empresas privadas do mesmo 

ramo de atividade, ocorrendo crime contra a ordem tributária, conforme previsão 

legal nos artigos 150, inciso VI, alínea “a” e § 2º e § 3º; 173, § 2º e 177 da CF/88. 

Entende-se que o STF, de acordo com o artigo 173 da CF/88, errou em aprovar a 

imunidade recíproca à ECT, tendo em vista que a imunidade tributária recíproca 

ocasionou um desequilíbrio concorrencial ao mercado econômico e financeiro, 

favorecendo aos Correios vantagem competitiva às atividades provenientes da 

iniciativa privada.  

Considerando que o Supremo Tribunal Federal vem ampliando o conceito 

quanto aos serviços postais prestados pela ECT, o STF pensando na efetivação do 

novo direito fundamental, respeitando a defesa e a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, poderia ter debatido o tema relevante para o Estado 

Democrático de Direito. 

Acrescente-se que no caso em comento o Tribunal seguindo um novo modelo 

econômico e estatal, respeitando a justiça social e os princípios da livre concorrência, 

extrafiscalidade e capacidade contributiva, deveria ter contribuído com a discussão 

alusiva a efetivação da proteção ambiental atinentes à extrafiscalidade dos tributos, 

já que a ECT alcança as dimensões econômica, ambiental e social nos negócios, 

sendo considerada economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente 

responsável.  

A deliberação quanto ao direito ambiental, mais especificadamente quanto ao 

princípio do poluidor-pagador, foi outro ato falho do Tribunal em não abordar o tema, 

já que os Ministros abordaram o princípio da capacidade econômica e este está 

ligado ao princípio do poluidor-pagador, tendo em vista que este é um tributo indutor 

com o intuito de forçar a todos a alcançar um grau de meio ambiente sustentável. 

Desse modo, acreditamos que o Tribunal não deveria ter reconhecido o 

subsídio cruzado e, por consequência, estender o benefício tributário à ECT, devendo, 

no entanto, incidir a cobrança do IPTU sobre os imóveis de propriedade da recorrida, 

já que sua atividade é predominante econômica, concorrendo com as empresas 
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privadas e desequilibrando o mercado econômico e financeiro, porém, em virtude do 

tema polêmico e a matéria foi reconhecida como de repercussão geral, entendemos 

que o Tribunal perdeu uma oportunidade de discutir e os avanços e desafios em 

defesa da justiça socioambiental.  

 

Conclusão 

 

Atualmente a discussão acerca da neutralidade da tributação em termos 

nacionais estão ganhando importância por conta da preocupação em relação aos 

efeitos nocivos que a referida tributação possa causar no equilíbrio da concorrência. 

Com o intuito de compreender a capacidade contributiva foi indispensável 

entender a respeito do princípio da livre concorrência, estando o princípio previsto no 

artigo 170 da Constituição Federal de 1988 como um dos princípios da ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo 

como principal objetivo assegurar a todos uma existência digna proporcionando ao 

mercado econômico a possibilidade de os cidadãos concorrerem em iguais 

condições a um fim determinado. No entanto, o Estado atuará como agente 

normativo e regulador, tentando reprimir o abuso de poder econômico, como também 

garantir a ordem no Estado Democrático de Direito.  

De acordo com o referido princípio, o Estado tem o dever de manter a 

neutralidade da tributação em relação à concorrência, trazendo consigo a 

necessidade de proteger a igualdade de condições no mercado, garantindo uma 

democracia estável. 

Assim, após o estudo do tema proposto foi feita uma análise jurisprudencial 

da livre concorrência, ordem econômica e uma abordagem crítica da neutralidade 

tributária no Brasil em um caso com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal 

– STF: Recurso Extraordinário – RE 773992/BA. O debate no Recurso Extraordinário- 

RE 773992/BA, em que as partes eram o Município de Salvador e a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos – ECT, tinha como controvérsia jurídica a definição de se a 

cobrança por parte do Município de Salvador relativa ao Imposto de Propriedade 

Territorial Urbana - IPTU sobre a atividade desempenhada pela ECT seria 
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considerada lícita ou não, haja vista que esta empresa é considerada pública e presta 

serviço público, motivo pelo qual a referida empresa até aquela data estava 

contemplada pela imunidade tributária recíproca. 

A Suprema Corte entendeu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT fazia parte da Administração Pública Indireta, ocupando os serviços públicos 

na qual seriam destinados aos entes federativos, que por sua vez estavam 

vinculados ao Estado figurando como prestadora de serviços públicos, cuja a 

prestação seria obrigatória e contínua, sendo o serviço de correios e telégrafos 

exclusivo do Estado, em que faria jus a imunidade recíproca conforme estipula o 

artigo 150, inciso VI, alínea a da CF/88.  

O debate girava em torno da cobrança do Imposto e Propriedade Territorial 

Urbana - IPTU sobre a atividade desempenhada pela ECT em que por um lado o 

Município de Salvador considerava devido o pagamento do tributo, pois entendia que 

a ECT além de exercer atividades essenciais exercia atividades de exploração 

econômica que abrangia serviços de iniciativa privada sob o regime concorrencial. 

Por outro lado, a entidade argumentava que não era devido o tributo por se tratar de 

uma empresa pública que prestava serviço público, cuja sua principal atividade era 

o envio de cartas e correspondências para todo o Brasil, atividade que seria exclusiva 

do Estado e indispensável à população brasileira. 

Assim, no caso concreto, a Suprema Corte decidiu afastar a neutralidade 

tributária e conceder a imunidade recíproca ao desempenho de todas as atividades 

desenvolvidas pela recorrida, subsidiando mediante os subsídios cruzados abaixo 

do preço para prestar o serviço a todo território nacional. Constata-se que a partir do 

momento em que o STF afastou a neutralidade tributária e concedeu a ECT o subsídio 

cruzado e consequentemente a imunidade recíproca, trouxe o desequilíbrio artificial 

da concorrência pela intervenção do mercado econômico e financeiro, fato esse em 

que permitiu a ocorrência de diferentes regimes jurídicos entre agentes econômicos 

que estão na mesma situação. 

Entende-se que em relação as perspectivas de um novo direito fundamental 

garantindo a construção de um mundo sustentável trazendo uma ordem social à luz 

da decisão do STF no RE 773992/BA, considerando que o Supremo Tribunal Federal 

vem ampliando o conceito quanto aos serviços postais prestados pela ECT, o 
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Tribunal pensando na efetivação do novo direito fundamental, respeitando a defesa 

e a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, poderia ter debatido 

o tema relevante para o Estado Democrático de Direito. 

Quanto a conduta utilizada no tocante a análise das possibilidades de 

existência de uma tese coerente firmada pelo STF no julgado RE 773992/BA, que 

abordem a capacidade contributiva à luz do princípio do poluidor-pagador, o STF 

seguindo um novo modelo econômico e estatal, respeitando a justiça social e os 

princípios da livre concorrência, extrafiscalidade e capacidade contributiva, deveria 

ter contribuído com a discussão alusiva a efetivação da proteção ambiental atinentes 

à extrafiscalidade dos tributos, já que a ECT alcança as dimensões econômica, 

ambiental e social nos negócios, sendo considerada economicamente viável, 

ambientalmente correta e socialmente responsável.  

A conduta utilizada no tocante a capacidade contributiva, livre concorrência e 

os avanços e desafios em defesa da justiça socioambiental através da 

extrafiscalidade na decisão paradigmática do STF no RE 773992/BA, de forma 

específica quanto ao princípio do poluidor-pagador, foi outro ponto falho do Tribunal 

em não abordar o tema, já que os Ministros abordaram o princípio da capacidade 

econômica e este está ligado ao princípio do poluidor-pagador, tendo em vista que 

este é um tributo indutor com o intuito de forçar a todos a alcançar um grau de meio 

ambiente sustentável. 

Isso posto, defendemos a efetivação da proteção ambiental através da 

extrafiscalidade, devendo a discussão ser pauta relevante na reforma tributária, 

garantindo os avanços e desafios necessários em prol da defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, garantindo assim, a construção de um mundo 

sustentável e a ordem social. 

Sendo assim, para que tenhamos um avanço significativo no desenvolvimento 

ambiental, econômico e social no Brasil é necessário que o STF amplie o seu 

entendimento e respeite a justiça social e os princípios da livre concorrência, 

extrafiscalidade e capacidade contributiva, não esquecendo a ideologia liberal que 

está implantada na ordem econômica por meio da relação jurídica privada, em que o 

próprio cidadão revalida as regras e os princípios de forma voluntária e a ideologia 
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intervencionista em que o Estado, pensando no bem comum, interfere na relação 

jurídica privada para garantir a ordem social e melhores condições a todos, 

concedendo igualdade de oportunidades aos cidadãos. 
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RESUMO 

O estudo tem por escopo analisar a arte como uma expressão subjetiva do ser 

humano e sua influência na ressignificação do valor social do trabalho do catador de 

resíduos sólidos. Inicialmente descreve-se a importância do trabalho verde exercido 

pelos catadores de resíduos sólidos e as dificuldades no exercício de suas funções, 

o processo de identidade e preconceito social para quem trabalha com esses 

resíduos; em seguida, apresentam-se as mudanças advindas da solidariedade 

enquanto terceira dimensão de direitos fundamentais, sob o advento da experiência 

cultural da Orquestra de Reciclados de Cateura em Assunção, Paraguai. Aborda-se, 

no decorrer do trabalho, o fundamento jurídico-epistemológico da solidariedade 

como direito fundamental de terceira dimensão e as principais inovações sob o 

advento da hipermodernidade. Para tanto, a consciência global caminha para uma 

comunidade solidária e com isso resta concretizar direitos dessa ordem a exemplo 

da experiência de inclusão da cultura, enquanto elemento do espírito humano e sua 

sustentabilidade a partir de resíduos sólidos como o caso de Cateura e sua orquestra 

reciclada, concluindo-se pela evolução afirmativa dos direitos de solidariedade às 

pessoas excluídas economicamente, ora em compreensão jurídico-epistemológica, 

ora pela experiência, a despeito de uma concretização tardia e morosa para a 

afirmação desses direitos. 
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Palavras-chave: Sustentabilidade. Meio ambiente cultural. Solidariedade. Resíduos 

sólidos. Arte. 

 

ABSTRACT 

The study aims to analyze art as a subjective expression of the human being and its 

influence on the redefinition of the social value of the work of the solid waste 

collector. Initially, the importance of the green work performed by solid waste 

collectors and the difficulties in the exercise of their functions are described, the 

process of identity and social prejudice for those who work with this waste; then, the 

changes arising from solidarity as a third dimension of fundamental rights are 

presented, under the advent of the cultural experience of the Orchestra of Recycled 

of Cateura in Asunción, Paraguay. In the course of the work, the legal-epistemological 

foundation of solidarity as a fundamental third-dimensional right and the main 

innovations under the advent of hyper-modernity are approached. For that, the global 

conscience moves towards a solidary community and with that it remains to realize 

rights of that order, as an example of the experience of including culture, as an 

element of the human spirit and its sustainability based on solid residues such as the 

case of Cateura and recycled orchestra, concluding with the affirmative evolution of 

solidarity rights to economically excluded people, sometimes in legal-

epistemological understanding, sometimes through experience, in spite of a late and 

time-consuming concretization for the affirmation of these rights. 

Keywords: Sustainability. Cultural environment. Solidarity. Solid waste. Art. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Modernidade traduziu a falência do sujeito que encontrou a liberdade sob o 

vício do individualismo em detrimento da sociedade, esgotando o modelo atual. Em 

tempos de pluralismo e de pós-verdades, é preciso afirmar-se pelo lado das 

diferenças que traduzem melhor benefício para a democracia e, mais ainda, para a 

ética. Com efeito, os excluídos socialmente, inferiorizavam-se em face dos que 

lidavam de forma reacionária, porque são distintos, mas o são somente na aparência 

e tudo agora reclama o seu devido lugar, o espaço democrático e inclusivo. 
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Uma revolução silenciosa, porém, grandiosa se apodera da experiência 

jurídica. É a revolução solidária que vem a estabelecer um paradigma qualificado já 

há muito endereçado à vida social e passa a refletir nos horizontes jurídicos com a 

melhor das intenções. É de se acreditar que tal fenômeno já se encontra entre nós? 

Ou de outro modo, é a solidariedade um valor não exigível de forma concreta na 

ordem jurídica mundial? Há exemplos emblemáticos e contemporâneos que já 

confirmam essa realidade, outros exemplos, porém, apenas a predizem.  

Neste objeto de estudo, far-se-á uma análise da possibilidade da arte, como 

uma expressão subjetiva do ser humano, influenciando na ressignificação do valor 

social do trabalho do catador de resíduos sólidos, ao passo que o transforma de um 

trabalho precário em um trabalho decente nos termos da Organização Internacional 

do Trabalho – OIT.  

Inicialmente, descrever-se-á a importância do trabalho verde, também aos 

moldes da OIT, exercido pelos catadores de resíduos sólidos e as dificuldades no 

exercício de suas funções passando pelo próprio processo de coleta, chegando até 

a identidade e preconceito social para com quem trabalha em tal atividade.  

Na sequência, apresentar-se-á as mudanças advindas da solidariedade 

enquanto terceira dimensão de direitos fundamentais, sob o advento da experiência 

artística da Orquestra de Reciclados de Cateura, experiência analisada com base no 

documentário “A Orquestra Reciclada”, que trata de um relato do cotidiano de 

crianças e jovens da periferia, no aterro de Cateura, em Assunção, no Paraguai, em 

um projeto idealizado pelo musicista Fávio Chávez, regente desta orquestra, que se 

caracteriza pela sinfonia a partir de instrumentos construídos com resíduos obtidos 

no aterro. 

Para tanto a metodologia utilizada para desenvolver a problemática é do tipo 

bibliográfica desenvolvida a partir de doutrinas, dissertações e teses que versem 

sobre o tema, com finalidade aplicada, objetivos exploratórios, abordagem 

qualitativa, com método hipotético dedutivo.   

Dessa forma, pretende-se, por meio da problemática entorno das condições 

precárias vividas pelos catadores de resíduos sólidos apresentar uma solução, na 

busca de ressignificar o processo de conhecimento axiológico do trabalho dos 

catadores de resíduos, a partir da cognição social viabilizada por meio da arte do 
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valor social desse tipo de trabalho, tendo em vista que a sociedade é fonte material 

para produção dos textos normativos legais. Concluindo-se pelo reconhecimento da 

mudança iniciada na prática social para adentrar nas esferas rígidas da 

normatização positiva.    

 

1 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DOS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

É reconhecida que hoje se vive a quarta revolução da tecnologia da informação 

e da comunicação, os processos de produção e consumo acontecem em uma 

velocidade impressionante, os bens são produzidos, consumidos e descartados na 

mesma velocidade. Produtos que antes passariam de geração em geração são 

trocados a cada estação, ou mesmo antes. A fast fashion invadiu não somente a 

indústria de produção de roupas e calçados, como também a indústria 

automobilística, da automação tecnológica, eletrodoméstica, projeção e fabricação 

de móveis, dentre muito outros produtos que são produzidos e incluídos nessa lógica 

da moda rápida, gerando um elevado número de materiais descartados, o qual gera 

um sério problema ambiental: onde alocaremos tanto lixo? 

A cultura de consumo é voltada ao atendimento dos interesses de uma 

sociedade classista e excludente, em que não há espaço para refletir acerca dos 

resíduos gerados pelo consumo exacerbado. É nesse cenário que o trabalho do 

catador se dá de forma invisível e degradante; fruto da ausência de políticas públicas 

inclusivas que integrem o catador à sociedade. Afirmar o catador como agente 

ambiental de importância singular no processo de gestão de resíduos sólidos e da 

própria sustentabilidade do planeta é parte da compreensão do problema que 

envolve resíduos, coleta e reciclagem. (CANTÓIA, 2019)  

O mundo gera 30 bilhões de toneladas de “lixo” por ano. (AGÊNCIA EUROPEIA 

DO MEIO AMBIENTE, 2018) Não há mais espaço para depositar resíduos, e a questão 

de onde colocá-los virou um enorme problema logístico de cunho ambiental. Um 

progresso substancial foi alcançado durante o período entre 2000 e 2015 na 

economia global e na promoção do trabalho decente, especialmente sob a forma de 

uma redução da pobreza e trabalho infantil. Mas o crescimento dos salários 

estagnou e, em grande medida, a desigualdade aumentou. (OIT, 2017)  
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Além disso, é surpreendente que, num contexto de recursos escassos e 

capacidade limitada para absorver resíduos, os padrões atuais de crescimento 

econômico dependem em grande parte da extração de recursos, fabricação, 

consumo e da geração de resíduos. Em 2013, por exemplo, a humanidade usou 1,7 

vezes a quantidade de recursos e resíduos que a biosfera era capaz de se regenerar 

e absorver. De fato, a atividade humana já causou mudanças ambientais irreversíveis 

em uma escala global. (OIT, 2017)  

A saída utilizada foi a criação dos lixões, fato que se revelou muito perigoso 

para o ecossistema. Nos gases produzidos nos lixões a céu aberto existem bactérias 

oriundas do material depositado, as quais são responsáveis pela decomposição da 

matéria orgânica. Nesse processo de decomposição é produzido gás metano, que 

juntamente com outros gases encorpa a acamada de ozônio, de forma a culminar no 

evento conhecido como aquecimento global.  

Nesse mesmo processo de decomposição da matéria orgânica, contida nos 

materiais descartados e levados aos lixões, acrescidos de água da chuva, produz um 

elemento chamado chorume, seu estado líquido, possui uma composição turva e mal 

cheirosa. Esse líquido percolado apresenta a mesma composição dos detritos 

descartados e pode apresentar concentrações de metais pesados. Dessa forma, no 

período chuvoso, o chorume pode se infiltrar no solo e contaminar as águas 

subterrâneas, ou seja, nossos lençóis freáticos, trazendo doenças para a população. 

Outro problema gerado pelos lixões é que esse modelo inadequado de 

descarte de resíduos atrai animais em busca de alimentos, por sua vez esses animais 

possuem doenças que também são espalhadas pelas águas da chuva nas 

comunidades que vivem nos arredores desses locais. Todo material descartado 

perto de afluentes, ou mesmo com possibilidade de desembocar nos rios, lagos e 

córregos, além de transmitirem doenças, são os principais responsáveis pela 

poluição hídrica. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, a cada ano, 10 milhões 

de toneladas de lixo vão parar nos oceanos, no mundo inteiro. Por causa disso, 

muitos animais marinhos estão morrendo por ingestão de resíduos e asfixia. 

(AGÊNCIA EUROPEIA DO MEIO AMBIENTE, 2018) 

Já o aterro sanitário se difere dos lixões a céu aberto, pois art. 3º, inciso VIII 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) afirma que aterros são locais onde 
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são observadas as “normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos”, assim considerados como “disposição final ambientalmente adequada”. 

(PNRS, 2021, on-line) 

O aterro sanitário é uma técnica de disposição dos resíduos sólidos urbanos 

no solo, onde há a compactação seguida do soterramento do material descarto, 

criando camadas de resíduos em um solo que possui uma camada 

impermeabilizante em sua base com um sistema de drenagem de chorume na base 

do aterro que envia o material para estação de tratamento, bem como um sistema de 

drenagem de gás responsável pela coleta e queima desses gases, tudo com a 

finalidade de impedir o contato dos resíduos com o solo e, consequentemente, os 

lençóis freáticos, evitando, assim, a contaminação. (ABRELPE, 2018, on-line) 

Contudo, o ponto comum entre os lixões a céu aberto e os aterros sanitários é 

os materiais destinados a esses dois lugares, os resíduos, pois possuem este grande 

potencial de geração de riqueza e sustentabilidade. São muitos os indivíduos que 

vivem da coleta e ajudam a diminuir a quantidade de resíduos descartados em lixões 

e aterros ajudando no desenvolvimento social de forma sustentável e na 

manutenção do meio ambiente equilibrado e saudável. 

Segundo dados do IPEA, há um hiato entre 400 mil a 600 mil catadores e 

catadores de resíduos sólidos no Brasil, sendo que em média recebem cerca de R$ 

571,56 reais mensais, menos do que o salário mínimo nacional, com um índice 

percentual de analfabetismo de 20,5 e 24,5, com 25 anos ou mais, com pelo menos o 

ensino fundamental completo e com baixo índice de inclusão digital, posto que 17,7 

percentuais são os domicílios com pelo menos um catador com computador. (IPEA, 

2013) 

Os dados revelam que ainda não há uma política de inclusão, mas de exclusão 

dessa classe de profissionais, senão um processo de marginalização social dos 

catadores de resíduos sólidos no Brasil. A proposta normativa da PNRS, em seu art. 

6º, inciso VII, vai firmar que são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico 

e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; [grifo nosso]. 

(PNRS, 2021, on-line). 
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Em outras palavras, o preceito ético legislativo da PNRS, quer alcançar um 

mínimo de dignidade e renda para este segmento laboral, contingenciadas pela 

ausência de condições e visibilidade desse segmento sustentável na era global. Para 

tanto, Paulo Affonso Leme Machado, estabelece um comentário à Lei de PNRS 

associando o princípio do desenvolvimento sustentável ao princípio da 

ecoeficiência, 3  reclamando políticas públicas que não podem ignorar as 

consequências econômico-administrativas no trato dos resíduos sólidos, tampouco 

a responsabilidade cidadã, na qual se incluem os seus catadores. (MACHADO, 2012) 

Os catadores de resíduos sólidos exercem uma atividade laboral de extrema 

importância para o meio ambiente, ajudando na manutenção e preservação. A cada 

dado crescente de produção de resíduos na mesma proporção cresce a necessidade 

de uma reflexão acerca da importância da atividade exercida pelos catadores. (OIT, 

2017) 

A PNRS foi revolucionária em trazer no seu escopo previsões que incluem os 

catadores como indivíduos ativos no processo de descarte e destinação desses 

resíduos, apesar de incluí-los na condição de responsabilidade compartilhada, como 

um dos atores sociais responsáveis pela efetivação da PNRS, bem como o poder 

público, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores.   

De todos os atores sociais listados, o catador é o elo mais fraco, pois ao 

mesmo tempo em que a Lei reconhece de forma pioneira na sua normatização o 

trabalho do catador, não regulamentou um suporte necessário para a inclusão digna 

desse trabalhador no processo de descarte e destinação dos resíduos. A 

contribuição da PNRS foi finalmente institucionalizar a profissão que já existia há 

muito tempo na realidade brasileira, fazendo-se necessárias legislações que tragam 

para o campo normativo a dignidade e o respeito que a profissão merece, 

principalmente pelo seu papel diante do meio ambiente.  

Com efeito, essa dura realidade dos catadores se insere na percepção de 

exclusão por inclusão, na qual o catador é incluído socialmente pelo exercício de um 

                                                     
3 A Lei 12.305/2010 define no art. 6º, V, a ecoeficiência como a compatibilização entre o fornecimento, 
a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e 
tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um 
nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. (PNRS, 2021, on-
line). 
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trabalho que lhe gera o mínimo de onerosidade, mas excluído pela axiologia social 

em relação à atividade que desempenha.  

O fato de exercer essa atividade como uma alternativa ao desemprego que 

assola o nosso país, não significa que eles não busquem sua aceitação como 

profissionais, mas a precariedade das condições do exercício da sua atividade e o 

próprio objeto do trabalho são alvos de estigma social, resultando em uma 

invisibilidade histórica destes atores, seja pelo poder público, seja pela sociedade 

como um todo, o que acaba isolando ainda mais estas pessoas em espaços de 

concentração de pobreza e com pouco ou nenhum acesso a serviços públicos de 

qualidade. (IPEA, 2013) 

Enfim, o trabalho do catador apesar de se inserir no conceito de trabalho verde 

não atinge os critérios para ser considerado um trabalho decente em termos 

internacionais. Conforme a OIT, o termo emprego verde, significa postos de trabalho 

que inseridos no centro do desenvolvimento econômico o fazem de forma 

sustentável, mesmo diante de desafios globais e barreiras econômicas. (GREEN 

CAREER, 2017) 

Já o conceito de trabalho decente foi formalizado pela OIT em 1999, (OIT, 

2019) cuja importância era promover um modelo ideal de trabalho, no qual se 

perceba igualdade de gênero, equidade, segurança e dignidade humana em seu 

exercício. O objetivo da Organização era o respeito aos direitos no trabalho, a 

promoção do emprego, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo 

social e condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das 

desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 

desenvolvimento sustentável. (OIT, 2019) 

Percebe-se, para tanto, que apesar da sua importância para o nosso meio 

ambiente e para a sociedade, não há o reconhecimento da atividade exercida pelo 

catador. A falta de informação, de debate acerca do tema, viabiliza a sua exclusão de 

pautas de debates de políticas públicas de inclusão dessa atividade em um processo 

de transformação em um trabalho decente. 

Muito embora seja objetivo fundamental primeiro (art. 3º. I) da Constituição 

da República Federativa do Brasil a produção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, são deixados aquém, como uma etapa não finalizada para seguir na 
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segunda, que é a o desenvolvimento social e a erradicação da pobreza. Não há como 

chegar a um efetivo desenvolvimento sem que haja solidariedade entre todos os 

atores sociais: poder público, sociedade e empresas. (BRASIL, 2021). 

 

2 O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE COMO CONDUTOR PARA EFETIVAÇÃO DE UMA 

ARTE SUSTENTÁVEL  

 

Diante do evento chamado da globalização, sobremaneira após o fim da 

Guerra Fria, percebe-se a ineficiência dos Estados no combate aos desafios surgidos 

desde então, homogeneamente arraigados ao conceito restrito de soberania 

nacional, e, portanto, na tentativa de combater problemas na ordem mundial, não 

conseguem respostas para as soluções globais, em razão da incerta e multifacetada 

amplitude sociedade internacional. 

Os Estados se mantêm reféns de uma idealização de desafios internacionais, 

baseados nas teorias westfalianas da soberania nacional, acaba por elevar as 

construções paliativas e de pouco poder resolutivo. Os problemas são variados e 

complexos: pobreza, doenças, imigrações, catástrofes ambientais, desperdícios, 

acúmulo de resíduos sólidos não recicláveis, matérias primas não renovais, finitude 

de fontes de energia, aquecimento global, dentre outros tantos, que refletem na vida 

de todos os sujeitos planetários, não apenas nos Estados maiores, que aparentam 

titularizar a origem dos problemas. 

Para tanto, diante de problemas globais requer-se soluções globais, de tal 

sorte que para influências globais requerem-se responsabilidades globais. Para 

cada um é dado o dever de garantia do bom funcionamento do planeta, na medida 

das capacidades ativas de cada ente planetário. Não se pode viver na ilusão de que 

uma nação se sustenta, em longo prazo, em uma democracia concedida para apenas 

um mínimo percentual da população; a colheita dessa escolha virá cedo ou tarde, 

pelas escolhas dessas minorias populacionais, mas é preciso afirmar que as 

consequências atingirão a todos, em comum. 

A palavra fundamental neste estado de arte é a solidariedade, sob a égide 

globalizada. Uma governança mundial para a normatização, fiscalização, e 

julgamento dos problemas globais. A primeira batalha dessa guerra é a comunhão 
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dos Estados na mesma direção solidária, para que no futuro se tenha um mundo para 

falar de passado, presente e futuro. 

A proposta deste presente artigo restringe-se, apenas, em analisar as 

possibilidades de um desenvolvimento jurídico-econômico, inclusivo e sustentável, 

em franca associação ao desenvolvimento econômico dos indivíduos, por meio do 

emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos, em conformidade com o 

objetivo 8º das metas do milênio da Organização das Nações Unidas (ONU) e, neste 

sentido, indaga-se: teria a arte sustentável, em sua dimensão solidária, o poder de 

ressignificar o trabalho do catador para um trabalho decente? 

A seção anterior abordou a compreensão do artigo 3º da Constituição 

brasileira ao apresentar, como objetivo fundamental a solidariedade, antes da 

afirmação de garantir o desenvolvimento nacional, seguido do objetivo de 

erradicação da pobreza e marginalização, além da redução as desigualdades sociais 

e regionais. (BRASIL, 2021) A congruência se apresenta na medida em que se 

percebe a afirmação: sem a solidariedade não são efetivados os demais objetivos 

supracitados. 

A solidariedade, neste caso, não se confunde com o fundamento ancestral de 

assistência, pois ser solidário não há de ser uma deliberalidade, solidariedade 

fundamental não significa caridade. O significado perpassa pelo conceito de 

compromisso, reponsabilidade com reciprocidade, de todos para com todos e por fim 

para com o planeta. A responsabilidade deve ser algo cogente e crescente nas 

proporções do poder de cada indivíduo, quanto maior o poder maior a 

responsabilidade para com os demais. (LUÑO, 2012) 

Só esse compromisso permitirá a diminuição da discrepância das 

desigualdades sociais, regionais e globais, levando-se em conta que quanto mais 

próspero economicamente o indivíduo se torna, mais responsável para com os 

indivíduos emergentes, e, por consequência, quanto mais a influência econômica 

global de um Estado, maior responsabilidade compartilhada deveria ter para com os 

outros Estados que ainda não emergiram. Se incorporada essa lógica solidária 

caminhar-se-á, de uma forma planetária e responsável, na mesma direção. 

Mireille Delmas Marty (2014, p.37-38) sustenta que a globalização dever ser 

repensada ao analisar, sob um prisma comparativo ao sustentar: “como um estado 
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de direito sem Estado ou uma governança sem governo, nos dois casos a 

globalização sem leme, sem bússola leva a incoerências que reduzem sua eficácia”. 

Por isso a necessidade de uma uniformidade normativa mundial, para que a 

globalização seja na mesma medida boa ou razoável para todas as nações, 

coerentemente, a afirmação de Marty invoca a responsabilidade dos Estados de 

tornarem o processo de globalização equânime para todos, a fim de afastar o 

paradoxo da prosperidade.   

Tal paradoxo se revela conforme percebemos o desenvolvimento econômico 

de Estados, enquanto outros permanecem em circunstâncias extremas de 

subdesenvolvimento, até mesmo dentro da mesma sociedade, o poder aquisitivo da 

parcela mais abastada cresce em detrimento dos níveis de pobreza nacionais 

permanecem praticamente os mesmos, não refletindo no Índice de Desenvolvimento 

Humano Nacional. 

Apesar desse pensamento ainda influenciar economistas que acreditam que 

as regras do mercado por si só poderiam reger a economia trazendo bem-estar 

social, tal lógica já se mostrou ineficiente na manutenção do sistema capitalista, uma 

economia de mercado sem limites e /ou com muitos limites, de extremos, portanto, 

não subsiste com o tempo. A grande depressão de 1929 e a crise da bolha americana 

de 2008 estadunidenses são exemplos de que a regulação do Estado se faz 

necessária em certa medida.  

A institucionalização de um capitalismo de compadrio é a solução encontrada, 

para a continuidade do sistema. Usando o pensamento liberal clássico, se houver 

uma lógica normativa que positive a solidariedade e o seu descumprimento acarreta 

danos materiais ao agente conflituoso, a aplicação do princípio passará de moral 

para legal, jurídica e economicamente. Quando afetarem a empresa os gastos com a 

não solidariedade, as práticas de Responsabilidade Social da Empresa (RSE) serão 

implementadas como produtoras de receitas nos livros contábeis internalizando-as 

aos códigos de condutas empresariais e aos códigos de metas e objetivos, trazendo 

benefícios não apenas individuais, aos acionistas, como também coletivos, de modo 

que toda a sociedade ganhe.  

A solução, entretanto, não está na transformação dos indivíduos, no âmbito 

nacional, ou nas organizações e empresas internacionais moralmente solidárias. A 
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elucidação pode estar na transformação da solidariedade uma regra normatizada e 

universal, com finalidades utilitaristas.  Ocorre que o Direito sai da esfera pública e 

chancela a esfera privada com normas de permissibilidade, aí um verdadeiro 

pokerjusprivatista se faz nas contingências que são terreno fértil para o lastro 

particular. 

Quando se parte para o campo internacional, seja privado ou público, todo o 

discorrido amplifica-se às proporções da globalização. Empresas multinacionais 

injetam capital, criam mercado, aumentando os postos de trabalho, em 

consequência, o poder de compra da população, todavia, nas mesmas medidas, 

podem interferir no meio social ambiental degenerativamante, apresentando fatores 

nocivos a sociedade. (OLIVEIRA, 2010) A empresa torna-se um agente de mudanças 

levando em conta que os resultados podem ser medidos pelos fatores econômicos, 

sociais e ambientais. (SEN, 2012.) 

Para J. A. Makower (2009, p.26) “um dos maiores problemas que as 

companhias enfrentam quando começam a criar, executar e comunicar sua 

estratégia verde é que há pouco acordo sobre o que significa para uma empresa ser 

vista como verde”. A maior dificuldade está em criar padrões sustentáveis para 

classificar, julgar ou até mesmo considerar aos olhos do consumidor uma empresa 

ser ou não sustentável, sendo que as empresas são distintas. Makower (2009, p.29) 

afirma ainda que: “[...] a falta de um padrão uniforme ou de um conjunto de padrões 

definindo as companhias ambientalmente responsáveis significa que qualquer um 

pode reivindicar ser verde independentemente de suas ações serem significativas e 

abrangentes ou verdadeiras”. 

Essas dificuldades esbarram sempre na falta de normatividade à 

solidariedade necessária na busca orientada para o próprio objetivo, ao passo que 

preserva o planeta para as atuais e futuras gerações, ou simplesmente beneficiar o 

social, não porque a moral o corrompe para tal, mas, sim, porque o ato representa a 

busca “orientada para o próprio objetivo”. A diferença está, então, justamente no 

objetivo, seja economia verde, desenvolvimento social, erradicação da pobreza, 

diminuição das desigualdades, ou mesmo, em evitar despesas ao próprio bolso. 

Para tanto, quando Jaques Lacan interpelou Chaïm Perelman a respeito do 

inconsciente, no sentido de que se demandavam ações do ser em face do processo 



 

 

 
 

Gabriella de Assis Wanderley; Juliana Wayss Sugahara | 103 

 

argumentativo, o filósofo polaco-belga entendeu que não seria possível responder 

tal problemática por meio de um só sujeito; de tal sorte que seria compreensível a 

conformação da questão, a partir de um projeto pluralista de saberes, da qual 

propunha fazer parte. (PERELMAN, 2016).4 Quer-se com isso chegar que, hoje, é 

imprescindível a interlocução do conhecimento, partindo-se da premissa de que os 

problemas jurídicos, como este que se trata agora, estão repletos de comportamento 

e normatividade, da qual não se pode ausentar.  

Há uma expressão empírica pela qual a ausência de normas se faz prosperar 

pelas normas da prudência, e isso implica em atribuir sentido normativo muito mais 

ao comportamento humano do que a instituição de normas, ora autêntica, no 

processo hermenêutico dos fatos sociais pela qual se envereda o legislador, ora 

pacificada nas lides jurídicas, objeto de segurança afirmada pelos colegiados dos 

juízos. 

Para garantir novos sentidos às palavras, a despeito do desprestígio que as 

palavras tomam ao longo do tempo, faz-se necessário um esforço epistemológico 

diante da complexidade dos saberes; com isso se quer dizer que o sentido das 

palavras toma novas concepções, na medida em que se lhes assinalam a 

importância e a necessidade de semelhantes mudanças, quando a própria realidade 

reclama esse desiderato, no entanto, para uma concepção conveniente, o direto só 

deve ser conservado, quando se pode postergar a sua transformação. 

A arte, em razão de sua sustentabilidade, é um desses conceitos que devem 

ser prestigiados para uma nova finalidade, a arte é sustentável, sim, quando revela 

os elementos primários da estética, que, já no Mundo Antigo, perseguia o objetivo 

comum de a imitação da vida, o belo, é também, a imitação da própria natureza, mas 

é também sustentável quando procura os seus fins, no gênio da criação que 

                                                     
4 Chaïm Perelman (1996, p.127-128)  redargui, efetivamente, ao questionamento de Jacques Lacan: 
“Agora, em que medida a argumentação se prende à psicanálise, ou desprezo pela argumentação se 
prende também a cero recalque psicanalítico? Decerto seria útil empreender pesquisas nessa área. É 
possível também que a ideia de argumentação tenha sido descartada em épocas de monarquia, de 
poder absoluto e de ditadura. Aludi a isso numa comunicação apresentada, faz alguns meses, sobre 
os âmbitos sociais da argumentação. 
[...] 
Não sei se podemos pedir a alguém que seja a um só tempo filósofo, jurista, historiador, sociólogo, 
psicólogo, psicanalista, etc. Pergunto-me se esforços que se  estendessem as mãos, que ajudassem, 
que se auxiliassem, que se criticassem; não creio que isso possa ser executado por um homem só. 
(PERELMAN, 2016) 
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sensibiliza a alma humana e dignifica o artista que ressignifica a matéria prima ou 

mesmo aprimora o intelecto humano. 

Quiçá a arte seja um dos meios mais solidários e sustentáveis, posto que a 

automação reproduza a atividade básica do ser humano resta o papel transformador 

da razão humana e o diálogo com a ociosidade, senão o prazer, nas afirmações do 

espírito da cultura, mas o trabalho meritório do artista que não se menospreza e não 

se ampara, por isso se fala em ressignificação do trabalho artístico, como espaço de 

decência, como sói acontecer em brocardo estoico: a arte bela é a que revela o bem 

comum.  

Com isso, a salvação sustentável dos povos em desenvolvimento, pode ser 

também alcançada pela arte, quando se acresce a genialidade humana para o 

trabalhador invisível que se regenera na condição em que vive enaltecido ao meio em 

que a arte o valorou, é o que se depara do interessante caso da Orquesta de Cateura. 

 

3 A ORQUESTRA DE CATEURA: A DIMENSÃO DA ARTE SOLIDÁRIA  

 

O ser humano liberal quer a liberdade, já os sociais as condições de igualdade 

e os solidários querem a alteridade, cada qual com seus desejos que lhes 

caracterizam, o primeiro quer ser livre, o segundo igual e o terceiro empático. Desses 

três, só o terceiro poderia albergar as dimensões anteriores, porque a alteridade 

comporta, afinal, as liberdades e compelindo aos que já a alcançaram corroborem 

com os demais, caminhando para uma igualdade justa. 

O princípio da responsabilidade, considerado desde a perspectiva liberal, 

demanda consequências gravosas a quem viola os deveres e imputa sanções aos 

desiquilíbrios a quem cabia equilibrar, responsabilidade, portanto, ao livre que arbitra, 

ao gestor que desiguala injustamente e ao ser humano que se omite ou age com 

ignorância. 

Veja-se que no Estado da solidariedade não cabe o individualismo, tampouco 

os equívocos em torno da igualdade. Não é possível albergar os objetivos 

fundamentais constitucionais de desenvolvimento econômico nacional e social ao 

mesmo tempo sem que seja efetivada a solidariedade. Neste caso, os extremos não 

comportam a evolução. É necessário, em certa medida, meios e mecanismos de 
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incentivo aos desenvolvimentos individuais, tanto em âmbito de Estado, como de 

cidadão, bem como a regulamentação garantidora que aqueles que adquiram tal 

status não fiquem alheios aos demais, quer com outros cidadãos, quer outros 

Estados-Nação, quer o planeta que habitamos e as próximas gerações. 

A quem cabe o poder de responsabilizar, além de, mais genericamente, criar 

as normas solidárias? Às instituições, ora interna, ora externamente, daí que a ordem 

interna e global, abstendo-se da soberania exacerbada que as prejudica, ou ainda se 

abstendo do utilitarismo nefasto de ordens igualitaristas injustas, em oposição, não 

se absterão, porém, de medidas solidárias, como a de colaborar com alimentos a 

uma sociedade famélica, ou demandar a edificação de sistemas educacionais e 

profissionais a grupos menos favorecidos economicamente. Em último caso, 

punindo a ingerência das regulações previstas e o descumprimento de normas 

jurídicas concorre aos sujeitos, à sociedade e o próprio Estado à responsabilidade 

que lhes são inerentes.  

A efetivação do princípio da solidariedade é a solução para a disparidade entre 

o desenvolvimento econômico e social em qualquer âmbito. Na perspectiva global, 

faz ainda mais sentido que a sobrevivência das nações e seu desenvolvimento 

dependam da solidariedade das demais. (MORIN, 1998) Por fim, no que concerne às 

gerações futuras é imprescindível que a solidariedade advenha para permitir por 

meio do desenvolvimento sustentável e sustentado que se chegue ao futuro ainda 

com projeções para sempre evoluir.  

A epistemologia sempre se preocupou em revelar a verdadeira natureza do 

Direito, se é, essencialmente, do mundo da natureza ou da cultura, aqui considerando 

toda produção humana. O problema que reconsidera a dicotomia do direito da 

natureza e do direito da cultura. Ocorre que, na pós-modernidade, e sobre este 

momento, seguindo a orientação de Jean-François Lyotard, que vai caracterizar o 

pós-moderno como o esfacelamento das grandes ideologias, é possível repensar em 

mundo da natureza e da cultura para o Direito. (BITTAR, 2014)5 

                                                     
5 Eduardo C. B. Bittar (2014, p.81) vai dizer: “Essa consciência contagia o ambiente acadêmico, que, 
através do pensamento crítico de Herbert Marcuse e da sociologia de Jean-François Lyotard, 
incentiva, capta e descreve o estado das formas sociológicas e dos valores após maio de 1968 dando 
status científico a respeito do debate acerca do nascimento da ‘pós-modernidade’, debate este que 
continua profundamente aceso atualmente, não obstante enigmaticamente interpretado.” 
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 Deve haver um Direito Natural, em que se predomina não só as leis materiais 

da natureza, das catástrofes naturais ou das órbitas planetárias, mas também uma 

ética natural das leis do inconsciente, cuja matriz psicobiologias a psicanálise quer 

enfrentar, ao passo que deve haver um Direito Cultural que as contingências 

humanas deliberam no reino das liberdades em contraposição das necessidades que 

se associam ao mundo da natureza. 

 Em Cateura na capital Assunção, Paraguai,6 passa-se a delinear os contornos 

desse paradigma a partir da experiência artística demonstrada no documentário 

“Orquestra Reciclada”, que aproxima o espírito humano e os materiais descartados, 

enquanto elementos da natureza e da arte, no caso a música, bem como a inclusão 

social, como elementos da cultura – todos exemplos claros da aplicação do princípio 

da solidariedade para o desenvolvimento social.(ORQUESTRA, 2021). 

No momento que o musicista Flávio Chávez transforma os resíduos contidos 

no Lixão de Cateura em instrumentos de música, transforma todo o sentido da 

matéria originária, o lixo não é mais um material descartado, por não possuir mais 

valor ou por ser o resto sem utilidade ao fim de um processo de produção, agora, é 

matéria prima na fabricação de sonhos. Assim, a arte catalisa o processo de 

identificação social. (ORQUESTRA, 2021). O agente que agrega valor ao material 

descartado alimenta o próprio processo de ressignificação positiva de sua atividade 

laboral.  

No mesmo sentido, a atividade-núcleo do processo de coleta, separação e 

destinação dos resíduos sólidos feitos pelos catadores, proporciona que essa 

matéria chegue às mãos de um produtor que agrega valor ao resíduo transformando-

o noutro produto útil para o mercado. Esse é o significado do resíduo, matéria que 

perdeu seu valor original, entretanto pode vir a ter outro valor, ou ser útil para outro 

indivíduo. Portanto, os catadores, por meio de sua atividade cotidiana, transportam 

o  “lixo”,  algo  considerado  inútil  a  princípio,  para  alguém  que o  transformará em 

mercadoria outra vez, ou seja, algo útil, dotado de valor de uso e de valor de troca. 

                                                     
6 Vide a seguinte informação: “A Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura dirigida por Favio 
Chávez é formada por crianças, adolescentes e jovens com recursos limitados que vivem na 
comunidade Bañado Sur localizada no entorno do aterro Cateura em Assunção, Paraguai.” 
ORQUESTRA de reciclados de Catuera. Biografia. recycledorchestracateura. Disponível em: 
https://www. recycledorchestracateura.com/the-band. Acesso em: 03 maio 2021. 

https://www/
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A transformação desses materiais descartados em um novo bem, e sua 

reinserção no ciclo produtivo geram benefícios positivos para o meio ambiente e para 

a sociedade, de vez que promovem a economia de recursos naturais e de locais para 

o acondicionamento dos resíduos; quando muda o paradigma da inutilidade do 

material descartado, para o descarte de um material que perdeu seu valor original, 

abre precedente para uma nova reflexão: o material descartado tem um valor, não 

mais o original, mas ainda tem um valor, mesmo que não seja para quem o descartou. 

(MAGALHÃES, 2012) 

Por participar desse processo de transformação deve ter o seu trabalho 

valorizado socialmente, fato que só ocorrerá se processo de ressignificação do “lixo” 

atingir um contingente social suficiente para a mudança desse paradigma. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para uma ética solidária eficaz com respeito a existência alheia ou até mesmo 

a consagração da empatia nas circunstâncias que se vive o ser humano, acolhe-se 

o estreitamento de limites estabelecidos por parâmetros normativos que a 

experiência jurídica há de contribuir. 

Não obstante, para que a norma jurídica possa produzir efeitos é preciso uma 

sanção institucionalizada capaz de garantir a execução nos limites em que ela foi 

legitimada. O problema é que a construção normativa nem sempre é fechada, muito 

pelo contrário, por vezes, os modelos jurídicos que se constroem são conduzidos de 

forma aberta para que se alcance a realidade social em que se vive. 

A norma máxima é aquela que absorve a liberdade humana a fim corrigi-la em 

momento oportuno. Por seu turno, a norma mínima restringe alguns efeitos da 

liberdade, pois que se acha capaz de resolver mais facilmente a convivência, 

entretanto, é a norma fraca, aquela que não consegue alcançar os seus fins na 

condução da vida melhor. 

Tal construção democrática, reafirmada na ordem constitucional, ou mesmo 

supraconstitucional, só será possível em universo cosmopolita, diante da 

universalidade que se vive hoje, inclusiva entre os povos, e, de forma exemplar, entre 
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os seus pares, vale dizer, primeiramente a inclusão daqueles sujeitos mais próximos 

ao exercício da justiça social.  

O artigo propôs uma análise inicial da importância do trabalho verde exercido 

pelos catadores de resíduos sólidos, identificando-os como trabalhadores invisíveis 

na ordem social, mas que prosperam um trabalho relevante que deve ressignificar a 

sustentabilidade planetária, seja como catador meio que recolhe os resíduos sólidos 

para o reaproveitamento desses resíduos, seja como catador fim, que se dignifica 

enquanto ofício da própria atividade laboral.  

Apresentou as propostas advindas da solidariedade enquanto terceira 

dimensão de direitos fundamentais, sob o advento da experiência artística da 

Orquestra de Reciclados de Cateura, a partir, em um projeto idealizado pelo musicista 

Flávio Chávez, regente desta orquestra, que se caracteriza pela sinfonia a partir de 

instrumentos construídos com resíduos obtidos no aterro, enfatizando a atividade 

meio do catador de resíduos sólidos que quer oportunizar, senão transformar o lixo 

em função do trabalho digno, no caso, os instrumentos transformados do lixo e 

difusão de musicistas oriundos da periferia de Cateura. 

Enfatizou-se, por meio da problemática, o entorno das condições precárias 

vividas pelos catadores de resíduos sólidos apresentando uma solução, que busca 

ressignificar o processo de conhecimento valorado do trabalho dos catadores de 

resíduos, a partir da cognição social viabilizada por meio da arte do valor social desse 

tipo de trabalho. Neste sentido, o trabalho oportunizado pelo catador do resíduo 

sólido, que transforma em instrumento e que fomenta a educação musical de uma 

periferia e a transforma em trabalho, ressignifica a coisa, o resíduo, o sujeito invisível, 

de catador de resíduo em trabalho digno. 

Conclui-se que a arte em si é o instrumento catalisador no desenvolvimento 

da ressignificação do valor social aderido ao lixo, em consequência ao trabalho do 

catador, sendo o meio capaz de transformar a axiologia social; para a produção de 

normas de incentivos à inclusão efetiva desses profissionais. O exemplo da 

“Orquestra Reciclada” demonstra o quão grade é o impacto da arte na interpretação 

dos significados pela sociedade, apesar do raio de abrangência da Orquestra ser a 

pequena comunidade de Cateura.  
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Além disso, o documentário atingiu um número maior de indivíduos a fim de 

disseminar, por meio da arte, a “arte” produzida com os instrumentos reciclados, 

mudando o paradigma do entendimento comum que lixo é material inútil, para a 

ressignificação do sentido de que “lixo” tem potencial para ser matéria prima na 

produção de qualquer outro produto incluindo sonhos.   
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apontar medidas políticas e governamentais  

tendentes a facilitar a transição da economia linear para circular na América Latina 

e Caribe. Justifica-se a investigação diante da necessidade de um modelo alternativo 

de economia que atenda os preceitos de um capitalismo natural, com design 

sistêmico e holístico. Parte de ideias e princípios subjacentes da economia circular 

para a adoção de práticas sustentáveis na promoção do desenvolvimento 

econômico e social na região. Como resultado defende-se que o enfoque  baseado 

na economia circular no território da América Latina e Caribe promove o 

desenvolvimento humano e práticas sustentáveis de consumo, bem como contribui 

para uma sociedade mais resiliente. A metodologia é bibliográfica com abordagem 

exploratória.  

Palavras-chave: Economia circular. Escolas de pensamento. América latina e Caribe. 

Agenda 2030. Transição. 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo senalar las medidas politicas y 

gubernamentales que tienden a facilitar la transición de la economía lineal a la 
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economía circular en América Latina y el Caribe. La investigación se justifica ante a 

la necesidad de um modelo alternativo de economía  que cumpla con los preceptos 

de un capitalismo natural, con un desenador sistémico y holistico. Parte de las ideias 

y principios subyacentes de la economia circular para la adopción de prácticas 

sostenibles en la promoción del desrrollo económico y social en la región. En 

consecuencia, se argumenta que el enfoque basado en la economía circular en el 

territorio de America Latina e Caribe, promuove el desarrollo humano y las prácticas 

de consumo sostenible, además de contribuir a una sociedad más resiliente. La 

metodología es bibliografica con enfoque exploratório. 

Palabras clave: Economía circular. Escuelas de pensamiento. América Latina y 

Caribe. Agenda 2030. Transición.  

 

Introdução 

 

A preocupação com as mudanças climáticas e a deteriorização ambiental do 

planeta leva a necessidade de fomentar uma transição econômica vigente linear para 

um modelo de crescimento sustentável, não somente sob uma perspectiva 

econômica, mas também ambiental e social. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015 

constituem um marco referencial que orienta a passagem para uma economia 

baseada em outros padrões, que incluem o reuso dos produtos, a reutilização de 

peças e a reciclagem de materiais.  

A economia linear, por vezes denominada “economia do processamento” ou 

“economia do lixo”, emergiu da Revolução Industrial, com base no modelo de 

produção e consumo baseados na dinâmica de extrair, produzir e descartar. Quando 

os efeitos desse padrão (produção de resíduos e poluição) começaram a se 

manifestar, precipitou-se os questionamentos sobre o modelo de desenvolvimento 

adotado nos últimos 250 anos. 

 O impacto do processo da economia linear que danifica nossos sistemas 

vivos na Terra, fez surgir a discussão sobre um nova era geológica - o Antropoceno. 

Dentro desse contexto, inovações disruptivas se manifestam, associadas aos 



 

 

 
 

Ivanna Pequeno dos Santos; Jahyra Helena P. dos Santos | 115 

 

desafios ligados a saúde dos sistemas vivos de que dependem o acesso a água 

potável, a alimentos, medicamentos, etc. 

Assim, a transição para uma economia circular é vital para alcançar os 

objetivos do Acordo de Paris (2015) e da Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável. A economia circular implica em abandonar o modelo atual de economia 

linear, para uma economia em que os produtos e materiais se mantenham em 

circulação durante o maior tempo possível, realimentando novos produtos e 

processos. Com a adoção desta abordagem é possível reduzir a sobrecarga 

ecológica derivada do sistema extrair-produzir-descartar. 

No conjunto das economias em desenvolvimento, sobressai a região da 

América Latina e do Caribe. Os países do continente tem sido bastante afetados em 

termos econômicos, além de sanitário, com o advento da pandemia do COVID-19. 

Houve uma contração de seu PIB, queda da produção regional e a caída dos preços 

internacionais dos produtos que exporta (CEPAL, 2020). Com isso, se acentuou a 

probreza e a desigualdade. A economia circular propõe uma via alternativa para a 

adoção de um modelo econômico mais resiliente. 

Neste cenário, o trabalho tem como objetivo geral apontar medidas políticas e 

governamentais tendentes a facilitar a transição da economia linear para circular na 

América Latina e Caribe. Os objetivos específicos são: promover o levantamento de 

referências teóricas que diferencie a economia linear da circular; discorrer sobre as 

escolas de pensamento dentro do modelo de economia circular; relacionar os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com a abordagem circular da economia; 

trazer um panorama das políticas e iniciativas públicas e privadas vinculadas a 

economia circular na América Latina e Caribe (ALC). 

A justificativa do trabalho dá-se em face do aumento verificado, desde 2019, 

de iniciativas da economia circular na América Latina e no Caribe (ALC), com mais 

de 80 projetos públicos em matéria de economia circular, além das atividades 

privadas. Parte-se da hipótese de que a economia circular é um modelo superior em 

relação ao modelo linear e mais adequado ao momento em que se vive, com 

capacidade de redução da pobreza, promoção do desenvolvimento humano e 

construção de uma sociedade mais resiliente e inclusive. 
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Tem-se como principal referencial teórico os estudos desenvolvidos pela 

EllenMacArthur Foundation (2012)) e pela Comissão Econômica para América Latina 

e Caribe (CEPAL, 2020). A metodologia de abordagem é bibliográfica e exploratória. 

Parte da correlação de conceitos econômicos e jurídicos e desenvolve crítica 

argumentativa pertinente à interação entre os sistemas econômico, jurídico e 

ambiental. 

Neste contexto, questiona-se: a transição da economia linear para a circular, 

na América Latina e no Caribe, tem como consequência diminuição da pobreza, 

promoção do desenvolvimento humano e fomento para um consumo sustentável? 

As últimas décadas mostraram que o aumento da produção em grande escala 

provocada pelo progresso tecnológico e científico associado ao aumento do 

consumo não impediu o agravamento das desigualdades sociais. 

O trabalho esta estruturado em duas partes. A primeira parte expõe o tema da 

pesquisa, com a revisão de literatura e as principais escolas de pensamento da 

economia circular. A segunda parte, destaca a economia circular na Região da 

América Latina e no Caribe, correlaciona a Agenda 2030 com a economia circular e 

aponta metas para o fomento da economia circular no continente objeto do estudo. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais do trabalho. 

 

1 A transição da economia linear para circular 

 

Desde a Primeira Revolução Industrial (1760-1840) o modelo da economia 

linear permeia a produção de quase tudo que é consumido pelo ser humano - 

vestuário, utensílios, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, etc. O recurso é retirado da 

natureza, modificado e transformado em produto. Depois de utilizado é descartado. 

Esse contexto tem por base a visão de que as matérias-primas são abundantes, o 

que reforçava o processo de extração com baixo custo (OHDE, et al., 2018). 

No século XX e meados do século XXI, a sociedade começou a despertar para 

o fato de que o homem transforma os recursos em resíduos mais rápido do que a 

natureza consegue transforma-los em novos recursos Deste modo, a demanda 

maior dos recursos “choca-se com os limites da finitude da biosfera” (LATOUCHE, 

2009, p. 27). Diante deste cenário, cientistas e instituições começaram a se 
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manifestar, questionando o modelo de produção e consumo existentes3 (WEETMAN, 

2019). 

Esse novo contexto que se descortinava, impôs um posicionamento diferente 

dos consumidores e da indústria: “se os recursos são finitos, devem ser 

reaproveitados, renovados, reutilizados” (OHDE, et al., 2018, [s.p.]). Assim, ganha 

força a economia circular. O conceito surge no fim do século XX e começa a aparecer 

na rotina das empresas, representando oportunidades de negócio e um menor 

impacto no meio ambiente. 

O modelo de economia circular chega para substituir o modelo linear, diante 

do desafio de conciliar o desenvolvimento humano e a conservação dos recursos 

naturais. No entanto, para que isso ocorra é necessário mudanças de atitude da 

população, no sentido de adotar práticas mais sustentáveis, das indústrias e dos 

governos, apresentando soluções tecnológicas e políticas que ajudem a balizar esse 

modelo (OHDE, et al., 2018, [s.p.]). 

A Economia circular é uma estratégia sustentável, regenerativa e restaurativa, 

que tem como objetivo manter os produtos, componentes e materiais em seu mais 

alto nível de utilidade e valor (FIEP, 2019). O conceito da economia circular traduz-se 

em uma economia sustentável, “que funciona sem resíduos, poupa recursos e atua 

em sinergia com a biosfera” (WEETMAN, 2019, p. 66). 

O modelo de economia circular fundamenta-se em três princípios: (i) preservar 

o capital natural com controle de estoques finitos e equilíbrio de recursos renováveis; 

(ii) otimizar o rendimento de recursos fazendo circular produtos, componentes e 

materiais no mais alto nível de utilidade, tanto no ciclo técnico quanto no biológico; 

(iii) estimular a efetividade do sistema revelando e excluindo as externalidades 

negativas desde o princípio (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015; SANTOS; 

SANTIAGO; SANTOS et al, 2019). 

A ciência, bem como a vida humana são movimentadas pela quebra de 

paradigmas, pela busca de novas respostas. Assim, um novo modelo de economia, 

requer um novo construto paradigmático, com novas conexões e possibilidades. 

                                                     
3 É desta época a obra de Rachel Carson, Silent Spring (1962), em que a autora alertava que o uso de 
pesticidas afetava o meio ambiente e a vida silvestre. 
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Outrossim, para ser aceita como paradigma, uma teoria deve parecer melhor que 

suas competidoras e permitir a abertura para novos conhecimentos (KUHN,1998). 

 

1.1 Principais escolas de pensamento 

 

A economia circular desponta em fins do século XX, com pensadores que 

apresentam outros modelos de negócios sustentáveis, como alternativa ao modelo 

econômico vigente. Nesse contexto, surgem as publicações como Cradle to Craddle 

(C2C - berço ao berço), biomimética, serviços do ecossistema, ecologia industrial, 

capitalismo natural, dentre outras. Destaca-se, ainda, o relatório da Ellen MacArthur 

Fundation, de 2012 intitulado: “Em direção a uma economia circular”. 

Em Cradle to Cradle (2002), William McDonough e Michael Braungart, 

descrevem a importância de tratar os materiais como nutrientes biológicos ou 

técnicos e de estender o seu período de uso. Com base em uma abordagem 

sistêmica, reenquadram o design, para torná-lo regenerativo. Os autores rejeitam o 

pensamento de que o crescimento não é bom para o meio ambiente. Defendem a 

“ecoeficácia”, ao invés da “ecoeficiência” (WEETMAN, 2019). 

A biomimética, articulada por Janine Benyus, é uma perspectiva que busca 

soluções sustentáveis para problemas humanos, imitando padrões e estratégias da 

natureza para fornecer inovações sustentáveis. Se baseia nos princípios da natureza 

como modelo, como medida e como mentora. Assim, estuda formas e estratégias da 

natureza para solucionar problemas humanos, usa os padrões ecológicos para julgar 

a sustentabilidade das inovações e busca valorar a natureza no que pode ser 

aprendido e não extraído (BIOMIMICRY INSTITUTE, [s.d.]; FIEP, 2019). 

A ecologia industrial, de Reid Lifset e Thomas Graedel, analisa sistemas 

industriais e de consumo sob a perspectiva dos fluxos materiais, água e energia, 

como objetivo de monitorá-los, e, assim, possibilitar a mudança do uso. Propõe uma 

interação entre a natureza e o meio ambiente, onde o sistema industrial “opera, com 

base no conhecimento do sistema natural dos estudos da Biologia, procurando 

moldar os processos de produção para que funcionem o mais próximo possível dos 

sistemas vivos [...]. (LAURINDO, 2016, p. 28).  
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Amory e Hunter Lovins e Paul Hawken, assentam seu pensamento, chamado 

de capitalismo natural, em quatro princípios: aumento da produtividade dos recursos 

naturais; adoção de modelos e materiais de produção inspirados na biologia; 

economia de serviço e de fluxo e o investimento no capital natural (HAWKEN; 

LOVINS; LOVINS, 2007). Encontra-se na literatura outros enfoque de apoio, como a 

economia azul, de Gunter Pauli, de 2015 e a economia do desempenho, de Walter 

Stahel, que tem como foco a venda de serviços, em vez de bens. Entretanto, 

examinando as diferentes escolas de pensamento observa-se que elas em geral se 

inspiram na natureza, onde o resíduo de uma espécie é alimento de outra. A 

economia circular consiste exatamente em um conjunto de movimentos em ciclos. 

São, portanto, ciclos de uso, que estendem a vida dos materiais e produtos. Nesse 

sentido, são princípios comuns das diversas escolas de pensamento: 

 

Estender a vida dos materiais e produtos, onde possível, ao longo de vários 

‘ciclos de uso’; adotar o enfoque ‘resíduos =alimentos’ para ajudar a recuperar 

materiais e garantir que os materiais biológicos que retornem à Terra sejam 

benignos, não tóxicos; Reter a energia, a água e outros inputes de processos 

embutidos no produto e no material, por quanto tempo quanto possível; adotar 

métodos de pensamento sistêmico no desenho das soluções; regenerar ou pelo 

menos conservar a natureza e os sistemas vivos; promover políticas, tributos e 

mecanismos de mercado que encorajem o stewardship do produto, por exemplo, 

políticas e normas do tipo ‘o poluidor paga’ (WEETMAN, 2019, p. 61). 

 

Figura 1: A evolução da economia circular 

 
 

  

 

Fonte: Weetman, 2019, p. 44. 
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Na economia circular os modelos de negócios devem ser inovadores. O design 

dos produtos requer uma abordagem diferente da economia tradicional, que 

possibilite a reutilização, a reciclagem e o cascateamento do produto, ou seja, o 

resíduo de um processo se torna input de outro. O fluxo é circular, portanto, novos 

materiais e produtos cascateiam, fazendo com que o retorno final dos materiais vá 

para o solo ou de volta para o sistema de produção. Nos fluxos circulares se incluem 

opções de reutilização, remanufatura e reciclagem (WEETMAN, 2019) 

 

Figura 2: Framework da economia circular - design do processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Catherine Weetman, 2019, p. 63  
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sentido “o modelo do fluxo circular é a base para equacionar a relação entre atividade 

econômica e natureza” (THOMAS; CALLAN, 2016, p. 24). Mas as abordagens 

possuem diferentes motivações.  

O termo economia circular é mais recente do que o conceito de 

desenvolvimento sustentável. A economia circular, como visto no item acima, advém 

de diferentes escolas de pensamento, enquanto o conceito de desenvolvimento 

sustentável é mais antigo e institucionalizado por movimentos ambientais e 

organismos supranacionais, tendo como marco o relatório Brundtland em 1987  

(FIEP, 2019). 

A economia circular tem por base um ciclo fechado, que objetiva eliminar 

vazamentos e desperdícios. Por outro lado, os objetivos do desenvolvimento 

sustentável são ilimitados, variam em função dos seus agentes e interesses. Assim, 

enquanto a economia circular é motivada pela premissa de que os recursos podem 

ser melhor aproveitados e a quantidade de resíduos reduzida, o desenvolvimento 

sustentável visa beneficiar o meio ambiente, a economia e a sociedade em geral.  Os 

principais beneficiários da economia circular são os agentes econômicos.  O meio 

ambiente sofre influência da abordagem circular quando há diminuição da poluição 

e do desperdício (GEISSDOERFER, et al., 2017). 

Nesse contexto, a economia circular prioriza sistemas econômicos que 

resultam em benefícios e ganhos para o meio ambiente. O desenvolvimento 

sustentável aborda as questões econômicas, sociais e ambientais de forma 

igualitária, pelo menos teoricamente, busca-se harmonizar os pilares. Em relação ao 

modo de institucionalização dos conceitos, o desenvolvimento sustentável fornece 

um enquadramento mais amplo, que pode ser adaptado a diferentes contextos. Por 

outro lado, a economia circular enfatiza os aspectos econômicos em comparação ao 

sistema linear (FIEP, 2019). 

Em relação a dimensão temporal, enquanto a do desenvolvimento sustentável 

é ilimitada, com metas que podem ser reformuladas e adaptadas ao longo do tempo 

e dentro de um contexto geográfico, na economia circular há claros limites teóricos 

e técnicos para sua otimização dentro de uma unidade geográfica. Por fim, a 

percepção de responsabilidade é distinta entre os dois conceitos. No 

desenvolvimento sustentável, as responsabilidades são compartilhadas, mas não 
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claramente definidas. Na economia circular, a responsabilidade recai principalmente 

sobre empresas privadas e formuladores de políticas (FIEP, 2019).  

Além disso, os compromissos, as metas e os interesses das duas abordagens 

são diversas. No desenvolvimento sustentável, o foco deve estar no alinhamento de 

interesses, que englobam o social, o econômico e o ambiental. Já a economia circular 

prioriza as vantagens financeiras para a empresa, o consumo reduzido e a 

diminuição da poluição (GEISSDOERFER, et al., 2017). 

 

2 América Latina e Caribe: estrutura socioeconômica 

 

A estrutura socioeconômica do continente latino-americano necessita de um 

modo singular de industrialização, progresso técnico, crescimento e absorção da 

força do trabalho. Analises apontam que o subdesenvolvimento é um fenômeno 

próprio singular da região e não uma etapa do processo de desenvolvimento 

(SANTOS, 2004; HARVEY, 2005; SALLES- LIMA, 2020). 

O capitalismo moderno edificou a região latino-americana e caribenha como 

uma construção social do eurocentrismo colonial. A estrutura econômica foi imposta 

dentro de uma relação de dependência centro/periferia. Na modernidade, as 

estruturas de poder contribuíram para reproduzir na periferia o esquema clássico de 

desenvolvimento capitalista do centro (SEGRERA, 2005). Dito isso, os problemas 

enfrentados nos países latino-americanos e caribenhos no contemporâneo não são 

puramente nacionais. Parte da geopolítica sobre a referida região reflete a 

construção de um discurso dominante através da condição imposta de periferias do 

sistema macroeconômico. Neste contexto: 

 

Os eventos históricos de dominação do capital colonial/moderno na divisão do 

mundo, desde colónia x metrópole até centro x periferia, consolidado pela Divisão 

Internacional do Trabalho, não seria possível se o universalismo europeu não 

subjugasse as particularidades do mundo. A totalidade como fenômeno da 

modernidade é cada vez mais desafiada pela cisão da totalidade no 

contemporâneo. Desde então, as periferias meridionais vivenciam processos 

espaciais permanentes de divisão e combinação desigual. É uma função do 

capitalismo moderno: estabelecer divisões e hierarquias entre os territórios para 
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melhor dominá-los. No campo da estrutura sistêmica, o capitalismo vigente nos 

convence a cada dia ser o principal agente articulador dos territórios. De fato, a 

América Latina representa a articulação entre as dinâmicas materiais históricos 

do capitalismo moderno e as constantes configurações culturais e ambientais 

(SALLES-LIMA, 2020, p. 304). 

 

Os países e territórios situados ao sul dos Estados Unidos, incluindo as ilhas, 

compõem os países subjugados a lógica do capital representado pela Europa e mais 

recentemente pelo imperialismo estadunidense. As contradições estabelecidas pela 

modernidade determinam, em primeira instância, a funcionalidade macroeconômica 

da América Latina e Caribe como uma região periférica do sistema internacional. No 

entanto, somente essa dimensão econômica não caracteriza esse território. 

 No contexto jurídico, o movimento do direito - e - desenvolvimento dos anos 

60 ignorou as noções já presentes nas tradições e teorias nacionais. Como 

consequência, percebe-se a hegemonia do direito e da teoria do direito de países 

desenvolvidos dentro do paradigma do transnacionalismo. Isso impõe limitações e 

certos desencontros epistemológicos. Assim, o direito na América Latina é 

antropolizado. Outrossim, a predominância de práticas extralegais na região, é 

tomado como uma evidência de uma concepção cultural do direito (ESQUIROL, 

2016). 

Nesse ambiente, a pandemia emerge na região e põe em relevo três crises: a 

social, que se reflete nos altos níveis de desigualdade; a econômica que gera baixo 

crescimento tecnológico da região frente a outros países e a crise ambiental que se 

traduz nas perdas de biodiversidade e na tendência de aumento das emissões de 

gases. A mudança dessa situação exige uma atuação nas três frentes. A transição 

para uma economia circular e a implementação da Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável podem contribuir positivamente para a região 

(BARCENA; CIMOLI, 2020). 

Segundo estimativas da Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(CEPAL), com a pandemia houve o aumento de 10% das taxas de desemprego na 

região e se prevê que o número de pessoas em situação de rua passará de 185 

milhões para 220 milhões. 
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2.1 A Agenda 2030 na América Latina e no Caribe 

  

Os países da ALC devem buscar uma transição justa da economia linear para 

a economia circular. Essa transição é vital para se alcançar os objetivos do Acordo 

de Paris (2015) e a Agenda 2030. As emissões derivadas da produção de materiais 

representavam 15% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, esta cifra 

aumentou para 23% em 2015. A aplicação de estratégias da economia circular nos 

setores mais importantes da economia - cimento, plástico, alimentos, alumínio e aço 

- pode reduzir as emissões derivadas da produção desses materiais em até 40% 

(SCHRODER, et al., 2020). 

O conceito de economia circular é compatível com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, especialmente com o ODS 12, produção e consumo 

responsável. O alcance desse objetivo pode ser impulsionado com a adoção da 

abordagem circular da economia, além de impulsionar os outros ODS, vinculados ao 

meio ambiente, a sociedade e a economia. 

Alguns casos já podem ser citados como exemplo de como a aplicação da 

economia circular pode contribuir para o alcance dos ODS na América Latina e no 

Caribe.  Se estima que 113 milhões de pessoas vivem em bairros pobres. Observa-

se no entorno urbano uma expansão significativa de bairros sem acesso a água 

potável ou a instalações sanitárias adequadas. A melhora das condições de vida 

nesses bairros e nos assentamento informais é prioridade para o alcance de cidades 

sustentáveis e comunidades inclusivas (ODS 11). 

Se prevê que para o ano de 2025 a água será escassa em todos os países da 

ALC, com exceção da Costa Rica, Panamá, Equador, Suriname e Uruguai. As 

deficiências em matéria de infraestrutura implica no não acesso a água potável. 

Assim, vários países estão recuperando a água, por meio de tecnologias, como o 

reuso da água. Um exemplo é o plano de tratamento de águas residuais de 

Antotonilco, que contribui para o uso sustentável da água na Zona Metropolitana do 

Vale do México. Uma série de processos de tratamento permite aproveitar todos os 

subprodutos. Assim, as águas residuais são aproveitadas para o cultivo de 90000 

hectares no vale del Mezquital (SCHRODER et al., 2020). 
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No transcurso dos últimos 20 anos, as economias dos países da região da ALC 

tem investido na exportação de recursos naturais. Outrossim, muitos dos países do 

continente não conseguiram alcançar um nível de especialização na exportação 

desses produtos. Os países ainda são dependentes das exportações de produtos 

básicos e das vulnerabilidades macroeconômicas que se apresentam. Neste 

contexto, a economia circular oferece a oportunidade de promover uma 

diversificação no setor de exportação, além de contribuir para o crescimento 

econômico sustentável, trabalho decente, a industrialização e consumo 

sustentáveis, metas dos ODS, 8, 9 e 12 (SCHRODER et al., 2020). 

 

2.2 Medidas para o fomento da economia circular na América Latina e Caribe 

 

Para uma transição eficiente da economia linear para a circular são 

necessários políticas em esferas governamentais e privadas, além da colaboração 

do cidadão. As ações públicas devem seguir as seguintes orientações: (i) melhoria 

das estatísticas e contas nacionais; (ii) introdução da chamada contabilidade verde; 

(iii) alteração das políticas de tributação; (iv) criação de medidas para o 

aproveitamento e uso adequado dos espaços públicos; (v) promoção de pesquisas 

inovadoras; (vi) educação e conscientização dos cidadãos (FIEP,2019). 

A transição para a economia circular está vinculada a concepção de uma 

“quarta revolução industrial”, que incluem tecnologias digitais, impressões 3D, 

computação em nuvem, a chamada indústria 4.0. Se considera que essas 

tecnologias são a chave para os modelos de negócios circulares, haja vista 

permitirem a utilização dos fluxos de informação e análises de dados para redução 

de resíduos, além de fecharem os ciclos de materiais mediante a reutilização e a 

reciclagem  de materiais (SCHRODER et al., 2020). 

A transição para a economia circular ainda pressupõe o engajamento de 

cidadãos dispostos a mudar de valores, escolhas e comportamento. Assim, tanto o 

consumidor como o empresário devem estar engajados. A ação empresarial envolve 

várias direções, tais como: otimizar, regenerar, trocar, ciclar, compartilhar. Juntas, 

essas ações formam novas estruturas de produção e negócios, voltadas para o 
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crescimento. De maneira diversas, elas aumentam a utilização de ativos físicos e 

promovem a substituição de recursos finitos por fontes renováveis (FIEP, 2019). 

A maioria dos países da ALC já vem adotando políticas tendentes a facilitar 

essa transição. Países como a Colômbia, Chile, Equador e Uruguai tem incluído 

elementos do modelo econômico circular em seus planos de desenvolvimento 

nacionais e programas de meio ambiente e clima, com o objetivo de reciclar e 

reutilizar os resíduos. 

Os países do continente tem aprovado leis em matéria de gestão de resíduos. 

Essas leis, junto com a adoção de outras políticas públicas, estão sincronizadas no 

manejo de resíduos e diminuição de gases. Assim, destacam-se a lei brasileira nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que trata da política nacional de gestão de resíduo; 

a lei nº 411/2000, de Porto Rico, que aborda a redução e reciclagem de desperdícios 

sólidos; a lei nº 20920 de 01 de junho de 2016, que estabelece o marco para a gestão 

de resíduos, a responsabilidade do produtor e o fomento a reciclagem; a lei nacional 

nº 755/2015 da Bolívia, que trata da gestão integral de resíduos; a lei nº 33 de 2018 

do Panamá.  

Políticas públicas em matéria fiscal podem oferecer apoio a indústrias e 

empresas que se proponham adotar o modelo econômico circular. Deve haver um 

planejamento político que responsabilize os produtores, pela recuperação, 

tratamento e eliminação dos produtos pós-consumo. 

Em geral os países ALC tem introduzido práticas de uso eficiente dos recursos. 

Dos 33 países que integram a região, 18 deles dispõem de normas que tem como 

objetivo reduzir o uso supérfluo de garrafas plásticas e aumentar a reciclagem. 

Nesse sentido, o Chile, em 2019 fixo critérios, por meio de um Pacto, que objetiva a 

efetiva reutilização de garrafas e embalagens plásticas. De acordo com o “Circula el 

Plastico”, até 2025, deve se aumentar em 25% a reciclagem de embalagens plásticas 

(SCHRODER et al., 2020). 

 

Conclusão 

 

 A economia circular tem potencial para fomentar práticas e modelos de 

negócios sustentáveis, com design  de produção que utilizem menos produtos 
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químicos, água e energia, e que transformem todo resíduo em produção. Empresas e 

star-ups estão inovando em toda a extensão da cadeia de suprimentos. No entanto, 

a implementação da economia circular envolve uma mudança de paradigma. O 

pensamento sistêmico e/ou plural ajuda a compreender como funciona o modelo 

econômico circular e deve ser usado na passagem da economia linear para a circular. 

Outrossim, governos e comunidades devem contribuir priorizando e adotando 

políticas e condutas sustentáveis. Para uma transição justa faz-se necessário a 

cooperação dos países da região Latino Americana e Caribe. A cooperação regional 

deve incluir a criação de instituições sólidas e transparentes, que promovam 

políticas integradas e financiamentos de  iniciativas que prezem pelo enfoque 

resíduos = alimentos. Em síntese, a economia circular tem potencial para 

desempenhar um papel importante no crescimento e desenvolvimento social e 

econômico da região.  

Para dar suporte a esta mudança de paradigma já existe legislações que 

amparam este modelo de economia. Por outro lado, essa mudança passa também 

por uma questão de educação dos cidadãos, haja vista que ela requer um suporte 

multidisciplinar. Iniciativas de projetos da economia circular podem ser encontrados 

em países como o Chile, por meio da criação de centros de desenvolvimento 

tecnológico pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2018. No Uruguai, a Agência 

Nacional de Desenvolvimento, lidera o Programa de Oportunidades Circulares, que 

oferece financiamento para processos de produção que adotem as premissas da 

economia circular. Perú e Colombia, possuem linha de crédito ambiental para 

promoção de tecnologias limpas nas pequenas e médias empresas. 

O continente Latino Americano e Caribe é tido historicamente como periférico 

e fornecedor de materias primas para as grandes metropolis. Questões envolvendo 

autonomia, integração e identidade não podem ser ignoradas do contexto 

econômico. O giro decolonial, os processos de refundação pelo qual passaram 

alguns países da região em anos recentes, são construções significativas que devem 

ser observadas em uma transição justa da economia linear para a economia circular.  

Por fim, ressalte-se que o modelo circular ainda não é capaz de fechar 

completamente os ciclos, eliminando a necessidade de novos recursos e energia. 

Nesse sentido, ainda é um modelo passível de críticas e sujeito a novos estudos. O 
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seu conceito precisa se fortalecer na ALC e nos demais países, para isso é necessário 

políticas públicas, acordos setoriais e investimentos.  
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RESUMO 

As ideias de Celso Furtado somadas ao Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 

do Nordeste (GTDN) foram fundamentais para que a irrigação no Nordeste tornasse 

uma realidade. De posse desse conjunto de ideias e valores, foi possível promover 

renda e emprego para pequenos e médios produtores rurais dos municípios de 

Petrolina/PE, Lagoa Grande/PE e Juazeiro/BA. Dada a relevância da temática do 

desenvolvimento econômico para fortalecer traços econômicos, políticos, sociais, 

culturais e jurídicos o exposto estudo teve como objetivo demonstrar as estratégias 

do GTDN como ferramenta para a implementação da fruticultura irrigada. No entanto, 

para que o objetivo fosse alcançado, foi necessário a empregabilidade de 

informações provenientes de livros, periódicos especializados, internet, dentre 

outras. Vale destacar que neste estudo foi empregado o método de análise dedutivo. 

Por fim, verifica-se que o sistema 34/18 – FINOR foi peça fundamental para o 

surgimento dos complexos agroindustrial, em particular, os ligados ao setor da 

fruticultura irrigada como foi o caso do Projeto de Irrigação Nilo Coelho, 

demonstrando que é possível produzir frutas frescas e vinhos de qualidade e 

quantidade para abastecimento do mercado interno e externo. Dentre os vinhos finos 

premiados, verifica-se o Destardi. 
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Palavras-Chave: Lei n. º 3.692. Função social. Sistema 34/18 – FINOR. Celso 

Furtado. 

 

ABSTRACT 

Celso Furtado's ideas added to the Northeast Development Working Group (GTDN) 

were fundamental for irrigated fruit growing in the Northeast to become a reality. With 

this set of ideas and values, it was possible to promote income and employment for 

small and medium rural producers in the municipalities of Petrolina / PE, Lagoa 

Grande/PE and Juazeiro/BA. Given the relevance of the theme of economic 

development to strengthen economic, political, social, cultural and legal traits that 

the aforementioned study aims to demonstrate, the GTDN strategies as a tool for the 

implementation of irrigated fruticulture. However, in order for the objective to be 

achieved, it was necessary to employ information from books, specialized journals, 

the internet, among others. It is worth mentioning that in this study was used the 

deductive analysis method. Finally, it turns out that the 34/18 - FINOR system was 

fundamental piece to the emergence of agroindustrial complexes, in particular, the 

linked to the irrigated fruiticulture sector such as the Nilo Coelho Irrigation Project, 

demonstrating that it is fresh fruits and wines of quality and quantity to supply the 

domestic and foreign markets. Among the awarded fine wines, there is the Destardi. 

Keywords: Law n. 3,692. Social Function. System 34/18 – FINOR. Celso Furtado 

 

1 Introdução 

 

Ao fazer uma retrospectiva histórica sobre o desenvolvimento econômico, 

percebe-se sua intrínseca ligação com o home sapiens durante os estágios de 

produção que teve como marco inicial à caça, posteriormente o pastoreio com a 

domesticação de animais, perfilando pela agricultura até chegar ao advento do 

comércio. Assim, não é exagero afirmar que o progresso da agricultura e o comércio 

traçaram as linhas para o surgimento da filosofia liberal. Filosofia que ganhou 

terreno na visão de Polanyi (2012) no bojo da Revolução Industrial do século XVIII 

em função de um progresso miraculoso nos instrumentos de produção, o qual se fez 



 

 

 
 

Jéssica Moreira dos Santos; Francisco Roberto Dias de Freitas | 133 

 

acompanhar de uma catastrófica desarticulação nas vidas das pessoas comuns 

devido as péssimas condições de higienes do ambiente de trabalho. 

Dentre os pensadores que fizeram críticas à filosofia liberal nessa época, a 

literatura econômica reporta as ideias de Karl Marx (1818-1883) contrapondo o 

ideário liberal de Adam Smith (1723-1790) e David Ricardo (1772-1823). Embora 

Marx discordasse desses autores defensores do liberalismo econômico, o trabalho 

ao assumir a personificação de fator de produção na esfera da produção de 

mercadoria era visto por eles como fonte inspiradora em auferir riqueza. Por outro 

lado, a produção da mais valia absoluta e relativa, a jornada de trabalho excessiva, a 

exploração do trabalho infantil, dentre outros criticava constantemente. Vale 

assinalar que as classes sociais na visão de Adam Smith viviam em harmonia. 

Contrapondo-o, Marx afirma que elas estão constantemente em conflitos.   

O conflito de ideias continua e intensifica no século XX sob forte influência da 

Depressão de 1929 que provocou uma instabilidade no campo político, econômico e 

social em escala global. Fortunas foram desfeitas, falências, desemprego, 

prostituição, fome, dentre outras mazelas aconteceram neste período. Assim, os 

governos, por exemplo dos Estados Unidos da América (EUA) e da Inglaterra 

aceitaram as ideias do economista John Maynard Keynes (1883-1946) para 

reestabelecer a ordem mundial pelo qual seria possível por meio dos gastos públicos. 

Em outras palavras, o Estado será o protagonista responsável para a recuperação 

econômica por meio da sua intervenção. Em termos macroeconômicos, será o 

responsável pela promoção da geração de emprego, renda, consumo, investimentos, 

dentre outras variáveis. Nesse trajeto, Bobbio (2000, p.19) discorre que o Estado 

como sendo uma instituição revestida pela doutrina liberal, “[...] são parte integrante 

de todos os mecanismos constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício 

arbitrário e ilegítimo do poder e impedem ou desencorajem o abuso ou exercício 

ilegal do poder”. Para Giddens (1991, p.24) o “Estado pode às vezes ter a qualidade 

um tanto estática, inercial, que Weber associava à burocracia, mas mais comumente 

elas têm um dinamismo que contrasta agudamente com as ordens pré-modernas”.  

Ortega (2007) foi nesse campo de dialética e postulados incorporando as 

ideias dos teóricos keynesianos de que o Estado participa ativamente no 

desenvolvimento das nações capitalistas, por analogia, assume um protagonismo 
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jamais visto em época alguma, emergindo discussões em torno do desenvolvimento 

regional, com tentativas de formulação de políticas para a superação das 

desigualdades regionais das nações. Dessa forma, em 1950, cresce de forma 

exponencial o debate em torno do desenvolvimento ocasionado pela devastação da 

Europa, pós Segunda Guerra e início da Guerra Fria.  

Após o fim do grande conflito mundial, os EUA e os países aliados vencedores, 

necessitavam de reconstruir a economia europeia devastada pelos longos anos de 

conflito a que estiveram submetidos, criando um ambiente favorável à superação das 

crises econômicas, sociais e políticas. Com o intuito de solucionar ou amenizar 

nessa situação em escala mundial, foram criados organismos internacionais tais 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e a Organização Mundial do Trabalho. É importante mencionar que o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) não ficam a reboque desse 

cenário. O primeiro visa socorrer países em crise e outro fica a cargo para dar 

estabilidade à moeda. Nesse sentido Ortega (2007, p.276) alude “a própria Guerra 

Fria entre as nações hegemônicas do mundo capitalista e comunista acabou 

incentivando o debate em torno do desenvolvimento”.  

Sendo assim, pode-se afirmar que foi na antiga e extinta União das Repúblicas 

Socialistas Soviética (URSS) que aconteceu a primeira experiência mundial de 

planejamento regional em nível mundial. Tal experiência materializou-se com a 

implementação do Plano de Eletrificação Nacional que ocorreu no ano de 1925. O 

supracitado Plano definia a construção de várias usinas hidroelétricas, prevendo seu 

aproveitamento como base para o desenvolvimento regional e de sua interligação 

futura (DINIZ, 2009). Já para os países capitalistas, Diniz (2001) discorre o caso dos 

EUA, que mesmo sendo detentores de uma ideologia contrária ao intervencionismo 

do Estado na vida econômica, ou seja, o setor privado é o responsável pela promoção 

da ativa dos estadunidenses, das desigualdades regionais, os movimentos 

migratórios e o crescimento dos guetos, induziram a generalização do planejamento 

regional.  

No caso da Europa o autor reporta que foram várias manifestações 

relacionadas com o desenvolvimento econômico e com as desigualdades territorial 
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e social que resultou  na criação de várias instituições e de instrumentos de política 

regional, a exemplo das políticas de desconcentração industrial na Inglaterra, dos 

planos de distribuição territorial e polo de desenvolvimento na França, dos 

programas de desenvolvimento das fronteiras e de descongestionamento na 

Alemanha, da criação da “Cassa per ilMezzogiorno”
3

 e das políticas de 

desenvolvimento do Sul da Itália, dos planos de desenvolvimento dos Urais e da 

Sibéria, na União Soviética, entre outros.  

É nesse sentido, dada a relevância da temática do desenvolvimento 

econômico para fortalecer os aspectos políticos, sociais, jurídicos e culturais que o 

exposto estudo tem como objetivo demonstrar as estratégias do Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) como ferramenta para a 

implementação da fruticultura irrigada. 

No que diz respeito aos procedimentos metodólogos com suas etapas, inicia-

se os argumentos pela área geográfica de estudo pelo qual o referido objeto de 

estudo é marcado por constantes estiagens decorrente da irregularidade da quadra 

invernosa, elevado contingente de pessoas com baixo nível de escolaridade, clima 

semiárido e forte déficit habitacional. Nesse quesito, as habitações do tipo taipa são 

vistas facilmente na zona rural. Vale assinalar que esse tipo de habitação não é 

adequado, uma vez que a mesma proporciona o ambiente ideal para a instalação e 

proliferação de insetos nocivos como é o caso do “barbeiro”. A vegetação é do tipo 

caducifólia recoberta por espinhos, galhos não retilíneos e resistente aos estios dos 

quais sobressaem o facheiro, a macambira e o mandacaru. Quanto a origem e fonte 

dos dados, caracteriza-se pela escrita de natureza secundária provenientes de 

periódicos especializados, livros, documentos de órgãos oficiais, documentos 

digitalizados, entre outros. Em última análise, percebe-se o emprego do método de 

análise dedutivo.   

 

                                                     
3 Foi uma política regional que nasceu no continente europeu, isto é, na Itália, que serviu de base para 
a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e que tinha como foco 
principal em sua primeira década de operacionalidade elevar os padrões de vida das populações mais 
pobres, em particular as que residiam no meio rural e criar um ambiente favorável à industrialização, 
em período posterior (GALVÃO, 2016). 
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2 As Estratégias do GTDN na Promoção do Desenvolvimento Econômico 

 

Ao reportar o governo de Juscelino  Kubitschek (1956-1961), pode-se  afirmar  

que foi um governo caracterizado composto por um amplo esquema de 

comunicação, euforia na população brasileira, promessa de modernização do país 

com os famosos “50 em 5” ao implementar o Plano de Metas, fortalecendo os setores 

da energia, transportes, alimentação, desenvolvimento da indústria de base, 

educação e a construção de Brasília. Vale assinalar que nesta época Darcy Ribeiro 

propôs a criação da Universidade de Brasília (UNB). Nesse trajeto e sem conseguir 

cumprir satisfatoriamente a maior parte de suas propostas, o Governo de JK permitiu 

anos de intenso crescimento econômico e favoreceu a consolidação da fase 

industrial do Brasil, por exemplo, a criação de Hidroelétricas, indústrias 

automobilísticas e estradas de ferro que cortavam o país anunciando um modelo de 

progresso depositado na tecnologia as esperanças da resolução dos males do país 

(VIEIRA, 2015). 

No cenário macroeconômico, o governo de JK conseguiu captar um imenso 

volume de capitais externos a serem empregados em melhoria da indústria, isenções 

fiscais, como mecanismo ou “ prêmio” atrelado aos investimentos, aliada a adoção 

de taxas cambiais favoráveis ao dinheiro estrangeiro e maior facilidade de remessa 

de capitais ao exterior, havendo investimentos significativos em áreas estratégicas. 

Como resultado dessa euforia desenvolvimentista, a dívida externa dobrou e a 

inflação atingiu níveis elevados, à razão de 30,47% anuais, bem como o déficit da 

balança comercial (VIEIRA, 2015). 

Essa década é marcada no campo do desenvolvimento regional rumo à 

modernidade, (VIEIRA, 2015, p.38) como foi o caso da criação do GTDN e de órgãos 

de fomentos como foi o caso do Banco do Nordeste (BNB) e da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). No que diz respeito ao GTDN, de acordo 

com Costa (2019) sua criação foi o resultado de um amplo diagnóstico sobre o 

Nordeste. Finalizada essa etapa, elaborou-se o documento denominado de “Uma 

Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”. A principal característica 

proposta por esse Grupo sob a liderança do paraibano Celso Furtado era 

industrializar a referida região implementando a indústria de base. 
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De posse desse documento, o Grupo desenvolvimentista concentra seus 

esforços em dois flancos: de um lado combater as desigualdades regionais. Para a 

Buarque (2017) o GTDN deixa claro que a principal variável responsável pela 

desigualdade regional no Brasil era a desigualdade econômica decorrente do 

diferencial de produtividade econômica. O reduzido nível de renda adicionado a 

limitada média salarial, quando comparados com a região Centro-sul, tinham origem 

na baixa produtividade, especialmente da produtividade da agricultura que levava à 

insuficiência da produção de alimentos. 

Do outro, adapta o ideário cepalino para o Nordeste sob duas vertentes: a 

primeira conduz a discussão da relação centro-periferia parte de um pressuposto de 

dependência externa e especialização estrutural (periferia baseada nos setores 

primário-exportadores), segundo a qual, os países subdesenvolvidos têm baixa 

capacidade de acumulação, forte restrição externa decorrente da natureza das 

trocas, elevada desigualdade de renda e, principalmente, uma grande defasagem na 

produtividade do trabalho (BUARQUE, 2017).  Por outro lado, a segunda corresponde, 

de acordo com Silva e Marcato (2013) a heterogeneidade estrutural típica encontrada 

nos países em processo de desenvolvimentos marcada pela coexistência de 

emprego e subemprego; mão de obra ocupada em níveis de produtividade elevados 

e massas de trabalhadores em setores de produtividade mais baixa. Nesse sentido, 

a forte possiblidade de desequilíbrio externo decorrente da “especialização 

estrutural” - resultante da expansão econômica inicialmente dependente de setores 

primário-exportadores não deve ser descartada.  

Nesse percurso o Grupo apresenta um conjunto de recomendações, caso 

sejam efetivados, isto é, postos em prática poderão modificar a problemática do 

quadro de desenvolvimento econômico do Nordeste. Foram detectados os seguintes 

gargalos: I) a disparidade de níveis de renda existente entre o Nordeste e o Centro-

Sul do País. Esse é reportado como o problema mais grave ao desenvolvimento do 

Nordeste; II) o ritmo de crescimento da economia nordestina inferior ao da economia 

do Centro-Sul; III) a ausência de uma compreensão adequada dos problemas 

decorrentes da disparidade regional de níveis de renda tem contribuído para que a 

própria política de desenvolvimento agrave o problema; IV) as transferências por 

intermédio do governo federal avolumam-se nos anos de seca, e diluem-se em obras 
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assistenciais. O setor privado transfere recurso do Nordeste principalmente nos anos 

bons; mas esses recursos saem da região em busca das melhores condições 

oferecidas pelo Centro-Sul; V) especialmente as exportações do Nordeste para o 

exterior foram prejudicadas pela política cambial, até 1953. [...]. Contudo, como as 

vendas para o exterior tiveram pequena expansão, o impulso criado pela exportações 

não foi o suficiente para a economia do Nordeste acompanhasse o crescimento da 

do Centro – Oeste; VI) Embora o governo federal despende na região uma soma de 

recursos muito superior ao que ali arrecada, essas transferências têm em grande 

parte o caráter de simples gastos assistências; VII) a regressividade do sistema 

tributário federal, estadual e municipal faz com que a carga tributária do Nordeste 

seja maior do que seria de esperar dado seu nível de renda; VIII) aumentar as 

exportações de produtos primários é a forma mais barata de crescer, no entanto, nem 

sempre essa linha de desenvolvimento está aberta. Se a população aumenta com 

intensidade e a constelação de recursos naturais não é muito favorável, tal 

possibilidade torna-se difícil ou mesmo impraticável; IX) A economia da zona 

semiárida do Nordeste define-se por um complexo de pecuária extensiva e 

agricultura de baixo rendimento; X) o combate aos efeitos da seca tem consistido 

em medidas de curto prazo, e de longo prazo, concentrando-se estas últimas na 

construção de uma rede de açudes (GTDN, 1959). 

Consoante Imbelloni (2008), foi em março de 1959 que o documento foi 

apresentado publicamente composto por quatro partes mais a parte introdutória. 

Quanto a sua subdivisão verifica-se: i) o Nordeste na Economia Brasileira; ii) 

Elementos Dinâmicos da Economia do Nordeste; iii) Aspectos Econômicos do 

Problema das Secas e por fim, iv) Plano de Ação. No entanto, esta última parte não 

deixou o excedente populacional de fora como mostra Toledo (2013, p.23) através 

das seguintes palavras: 

 

[...] o Plano de Ação recomendou a constituição de uma equipe de técnicos que, 

junto ao grupo anterior, iria estudar a viabilidade de elaborar um fluxo migratório 

da população excedente do semiárido para o interior maranhense e goiano. Seria 

considerada a existência de estradas e infraestrutura nessas novas regiões a 

serem ocupadas e, além disso, os técnicos deveriam elaborar um plano que 
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incluía a indicação de unidades agropecuárias adequadas para a área e também 

o levantamento de custos de translado e da própria instalação dessa população.  

 

Nesse mesmo ano, consolida-se a criação da SUDENE através da Lei n.º 3.692  

com publicação (COSTA, 2019, p.8), segundo Brasil (1959, p.1) divulgado pelo Diário 

Oficial da União (D.O.I) em 16/12/1959 pelo qual em seu art.2º alude as seguintes 

finalidades:  

 

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;  b) 

supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo 

de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu 

desenvolvimento;  c) executar, diretamente ou mediante convênio, acordo ou 

contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem 

atribuídos, nos termos da legislação em vigor;   d) coordenar programas de 

assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste. No tocante a sua 

incumbência é relevante mencionar os itens a, b e c do art. 7º: a) examinar e 

encaminhar com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se 

relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que 

estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;  b) controlar, sem 

prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações 

orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais 

dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos 

fornecidos pelos órgãos executivos; c) fiscalizar o emprego dos recursos 

financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, 

inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os 

documentos comprobatórios das respectivas despesas.  

 

Embora essa incumbência seja uma condição necessária, no entanto, não é 

suficiente para a consolidação do desenvolvimento, para que as políticas 

implementadas tivessem êxito, era necessário combater os interesses das velhas 

oligarquias agrárias que dominavam na região. Isto significava a construção de “um 

Estado reformista, desenvolvimentista e que atuasse articuladamente no Nordeste” 

(ARAÚJO, 2000, p. 158; COSTA, 2019, p.8). Porém o que houve de fato, foi o 
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fortalecimento dessa oligarquia como mostra o art. 5º dessa Lei que trata da 

formação do Conselho Deliberativo composta em sua grande maioria por órgãos 

governamentais e indicação política de cargos. Do lado oposto, tem-se a exclusão 

da sociedade civil composta por exemplo, de trabalhadores rurais da agricultura 

familiar, extrativista, ribeirinhos, povos nativos, entre outros mais (LIMA JÚNIOR, 

2014). Com a publicação do Decreto de nº 91.532 no D.O.U em 16/08/1985 esse 

quadro foi alterado como mostra o art. 1º: “[...] e) Fundação Nacional do índio; i) 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria; j) Confederação Nacional 

dos Trabalhadores do comércio; K) Confederação Nacional dos Trabalhadores do 

comércio” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1985, p.1). 

Dessa maneira a formulação dos planos diretores, solidificação do 

planejamento, metas, ações, tempo de vigência e orçamento foram essenciais para 

a concretização da Instituição de fomento com orçamento que não deveria ser 

inferior a 2% da receita tributária da União. Sendo assim, segundo as palavras de 

Brasil (1959, p.1) o art.29 discorre:  

 

Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda tributária da União 

previstos no art. 198 da Constituição, serão aplicados preferencialmente em 

obras de açudagem, irrigação, perfuração de poços tubulares e construção de 

rodovias, na área compreendida no Polígono das Sêcas, e não poderão ser 

reduzidos por ato do Poder Executivo. 

 

Outras fontes de financiamento da Instituição foram provenientes dos Fundos 

dos Ágios específicos em conformidade com a Lei de criação. Posteriormente foram 

adicionando outros fundos especiais bem como mobilizadas algumas verbas não 

orçamentárias relativo a programas extraordinários de competência do executivo 

federal. O I Plano Diretor concentrava esforços na formação de capital social básico 

necessário ao crescimento como a construção de rodovias, ampliação da geração 

de energia elétrica, infraestrutura social (esgotamento e água) (LIMA JÚNIOR, 2014). 

A questão mais importante em relação ao I Plano Diretor pode ser vista no 

art.34 da Lei nº 3.995 de 14 de dezembro de 1961 com publicação no D.O.U em 

21/12/1961 através das seguintes palavras: “É facultado às pessoas jurídicas e de 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art198


 

 

 
 

Jéssica Moreira dos Santos; Francisco Roberto Dias de Freitas | 141 

 

capital 100% nacional efetuarem a dedução até 50%, nas declarações do impôsto de 

renda, de importância destinada ao reinvestimento ou aplicação em indústria 

considerada pela SUDENE, de interêsse para o desenvolvimento do Nordeste” 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1961, p. 7). De outra forma, pode-se afirmar que houve 

uma nítida inovação no sistema de incentivos fiscais a empresas nacionais. De 

grosso modo, consistia na concessão de dedução do imposto de renda a pessoa 

jurídica que investissem o equivalente na região (LIMA JÚNIOR, 2014). Contudo a 

instabilidade do agrário decorrente da estrutura fundiária configurada pelo latifúndio 

estimulou à violência física/psicológica, o êxodo rural, a pobreza, a fome e a miséria 

no convício social dos trabalhadores rurais foram obstáculos na efetivação das 

ações de desenvolvimento no Nordeste durante a primeira fase do Plano. Celso 

Furtado mesmo não conseguindo “quebrar” as velhas estruturas do agrário, sua 

relevância durante essa primeira fase é mencionada por Iglésias (2014, p.14) 

 

A Sudene, sob a direção de Celso Furtado, é o momento mais importante para a 

ampla área tão castigada pela natureza e, antes, pela má atuação administrativa, 

que é a nota mais frequente no desempenho das autoridades responsáveis. Na 

história dos serviços públicos no Brasil a Sudene é o caso excepcional e se 

recomenda pela lucidez do projeto e pela seriedade dos agentes executivos em 

seu primeiro momento.  

 

Na verdade, o que Celso Furtado pretendia era fazer surgir no Nordeste uma 

classe empresarial robusta no campo industrial e agroindustrial. Dessa maneira, não 

dissociada do setor agrícola seria capaz de forma autossustentável dar 

prosseguimento ao processo de desenvolvimento seguindo os termos dos 

diagnósticos constantes do GTDN.  Outro fato que deve ser citado nesse período, 

enquanto eram implementadas as proposições do I Plano Diretor, foram os 

preparativos da SUDENE para a implementação do II Plano Diretor (1963-1965) que 

foi possível devido aos laços estreitos do Celso Furtado com a presidência da 

república ao ocupar os cargos de Superintendente da SUDENE e Ministro 

Extraordinário do Planejamento, para o qual nomeado em 1962 (SILVA FILHO, [200-

?]). 
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No âmbito jurídico a consolidação do II Plano Diretor ocorreu com a Lei nº 

4.239 de 27 de junho de 1963, publicada em 12/07/19634 no seu art. 18, autorizou 

que as empresas estrangeiras pudessem usufruir dos benefícios da isenção do 

imposto de renda, como também pudessem deduzir até 50% do imposto de renda 

devido, para aplicação em empresas sediadas no Nordeste. Foi, também, nesse 

Plano que o Sistema de Incentivos foi estendido para os projetos agropecuários 

(SILVA FILHO, [200-?]). Daí originou o sistema 34/18 -FINOR, isto é, a junção dos arts 

das Leis de nºs 3.995 e 4.239, respectivamente. Sobre o Sistema discorre Santos 

(1995, p.119). 

 

O sistema de incentivos 34118-FINOR teve uma contribuição fundamental na 

performance apresentada pela indústria de transformação do Nordeste. Segundo 

os dados de 1965-1986, de um total investido de cerca de US$ 18,7 bilhões pela 

indústria de transformação, US$ 9,4 bilhões (50,3%) foram provenientes de 

projetos incentivados pelo 34/18-FINOR (sendo, US$ 3,1 bilhões de recursos 

liberados pela SUDENE e US$ 6,3 bilhões de recursos próprios e de outras fontes, 

como o BNDES). 

 

Graças ao sistema 34/18 e as políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento da região nordestina, possibilitou o surgimento da agricultura 

irrigada como alternativa de minimizar os problemas de natureza econômica, 

financeira e social. Ao implementar os cultivos de plantas frutíferas por meio da 

técnica de irrigação, proporcionou o crescimento da atividade agrícola em produção 

e produtividade por hectare conforme a discussão a seguir. 

 

2.1 A Fruticultura Irrigada no Vale do São Francisco 

 

Quando reportar-se a temática da fruticultura irrigada na região nordeste, 

volta-se as atenções para a produção agrícola nas áreas dos grandes projetos de 

                                                     
4 Para maiores informações sobre o art. 18, veja BRASIL. LEI Nº 4.239, DE 27 DE JUNHO DE 1963.. 
Aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos de 1963, 1964 e 1965, e dá 
outras providências. 1963. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4239.htm>. 
Acesso: 14 mar.2020. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.239-1963?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4239.htm
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irrigação caracterizadas pelas transformações da base técnico - econômica do 

agronegócio brasileiro, evidenciadas pela utilização crescente de insumos químicos, 

máquinas, variedades de plantas e sementes geneticamente melhoradas, assim 

como pelos elevados indicadores de rentabilidade econômica-financeira (LACERDA; 

LACERDA, 2004). Dessa maneira os custos operacionais, custo de oportunidade, 

custo médio, custo total, preço, receita média, relação custo/benefício, dentre outros 

mais, compõem um rol de variáveis indispensáveis para a construção de um 

inventário para o produtor rural. 

Ao assumir o papel de empreendedor, o produtor rural estabelece relações de 

comércio com outros setores, como é o caso da indústria fornecendo insumos e 

equipamentos. Nesse percurso existe à jusante (agroindústrias processadoras), de 

comercialização e serviços tais como os que dizem respeito ao crédito, à assistência 

técnica, pesquisa, formação de mão de obra (LACERDA; LACERDA, 2004). Porém, isso 

tornou-se possível devido o mesmo possuir a capacidade de “saber ler, fazer 

cálculos aritméticos, ter participação política, liberdade de expressão, etc.” (SEN, 

2010, p.55). Vale assinalar que o direito de expressão é garantido a todos os 

brasileiros no art. 5º, inciso IX da CF/88 como menciona a seguinte expressão: “é 

livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença” (BRASIL, 2011, p.15). 

De posse desses adjetivos, os produtores rurais dos municípios de 

Petrolina/PE e Juazeiro/BA consolidaram nessa faixa de terra a fruticultura irrigada5. 

                                                     
5 Brasil (2008), argumenta que a fruticultura irrigada do Nordeste caminhou paralelamente as políticas 
públicas implementadas durante o governo dos militares (1964-1985). Nesse interstício, o estudo 
recorre ao ano de 1970 com o Programa integração Nacional (PIN). Esse Programa demostra sua 
relevância ao comtemplar o financiamento da primeira fase do Plano Nacional de Irrigação (PNI). 
Caminhando nesse sentido tem-se os anos de 1972 e 1979 configurando páginas especiais para a 
fruticultura irrigada. O primeira relaciona-se com o advento do primeiro Plano Nacional de 
Desenvolvimento e o segundo corresponde ao II Plano Nacional de Desenvolvimento. Em 1974, nasce 
o Programa de Desenvolvimento do Nordeste (POLONORDESTE). Já na Nova República, em especial, 
em 1986 aconteceu a criação do Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE), cujo mérito foi o de 
promover mudanças institucionais nos estados, para que todos viessem a contar com infraestrutura, 
equipes técnicas e produtores rurais já familiarizados com práticas de irrigação.  Para Dolabella (2009, 
p .5) “[...] uma divisão de papéis mais clara entre ação governamental e privada no desenvolvimento 
de programas de irrigação, restringindo-se a ação do governo à execução de obras coletivas de uso 
comum e indutoras da prática de irrigação em áreas potenciais”. Dez anos depois, isto é, o ano de 
1996 o poder executivo federal através do Ministério da Agricultura cria o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no NE. Nesse contexto, o Banco do Nordeste (BNB) formulou 
o Programa dos Polos de Desenvolvimento Integrado, muitos dos quais estabelecidos em perímetros 
irrigados (BRASIL, 2008). 
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Esse pioneirismo nas ideias de Lima e Miranda (2001), constituiu o mais expressivo 

relevante exemplo dos impactos modernizantes da agricultura irrigada nordestina 

em consequência da implantação dos grandes projetos públicos e privados de 

irrigação, ocasionando nessas cidades profundas redefinições de seu espaço urbano 

e rural, com a constituição de uma poderosa infraestrutura de suporte ao processo 

modernizante. Com a operacionalidade desses projetos, abriu-se espaço para a 

fundação de um novo padrão de acumulação que resultou da consolidação e 

expansão de uma atividade agrícola irrigada integrada à indústria, com repercussões 

sobre as relações de trabalho, o mercado de terras e a economia regional como um 

todo. Visto pela promoção em auferir emprego/renda, esta expansão agrícola, de 

forma indireta, possibilitou o aquecimento desse binômio em outras atividades 

ligadas ao comércio, serviço e indústria. 

Atrelada a essas atividades econômicas, a fruticultura irrigada no polo 

Petrolina/Juazeiro também assume a forma de política pública na promoção do 

desenvolvimento regional, e por definição, deve necessariamente conter “a 

participação social na sua formulação, decisão e execução a fim de prestar uma 

maior eficiência e legitimidade na atuação administrativa” (GUASQUE, 2012, p.52). 

Soma-se a isso o impacto decorrente reconfiguração da presença do Estado como 

garantidor de prestações, ou quando menos de uma expressiva rede de proteção 

social; tudo em um contexto de ordem constitucional comprometida com a proteção 

à dignidade da pessoa humana, e o resultado será um aumento dos conflitos cujo 

pano de fundo envolve a discussão de até onde se tem o dever de agir do Estado, e 

em que termos (VALLE, 2009). 

Nesse contexto foi a partir de 1984 que o Vale sobressaiu como polo de 

fruticultura no Nordeste com a implementação do projeto de irrigação do Nilo Coelho 

ocupando uma área total de 18.051 hectares: 12.027 lotes familiares compostos por 

pequenos produtores (colonos) e 6.024 lotes empresarias subdivididos em 

pequenos, médios e grandes. De forma especifica, essas áreas são conceituadas de 

PA I, II, III e Maria Tereza. Adiciona-se as informações a presença de onze núcleos 

habitacionais, três centros de serviços, quinze escolas, postos de saúde, telefônicos 

e policiais, além de biblioteca e áreas comerciais.  Já o espaço geográfico 

denominado de Maria Tereza, possui cinco núcleos de serviços, cinco escolas 
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fundamentais, um prédio administrativo e postos telefônicos e policiais (CODEVASF, 

2019). 

Do ponto de vista econômico, a produção que tende a crescer em forma 

exponencial, a fruticultura irrigada praticada no Vale é estimulada pela localização 

geográfica, sol escaldante, em particular nos meses de setembro, outubro, novembro 

e dezembro, a perenidade do Rio São Francisco, a automação nos plantios seja pela 

implementação do sistema de irrigação por gotejamento ou microaspersão, dentre 

outras variáveis contribuíram para o sucesso da atividade como um todo. Nesse 

cenário é relevante as palavras do produtor rural Ivan Pinto em 13/06/2018: “o único 

semiárido do mundo que possui um rio pelo meio é o vale do São Francisco. Graças 

ao rio São Francisco podemos ter aqui mais de um 1.200.000 mil pessoas 

empregadas na fruticultura é isso que gera nossa região” 
6

 .   

Para Coelho et al. (2014) o gotejamento é o sistema ideal a ser usada na 

fruticultura irrigada em decorrência da economia de água proveniente da saída de 

pouca água da mangueira de polietileno de 16 ou 18 mm pelos gotejadores, uma vez 

que os gotejadores incidem a água diretamente na planta e paralelamente inibe o 

aparecimento de plantas daninhas. Dentre os gotejamentos mais empregados nessa 

atividade, encontram-se os de 1, 2, 4, 6 e 8 litros por hora. É importante mencionar 

que no caso do sertão nordestino, deve-se usar duas linhas laterais por fileira de 

plantas com pelo menos dois gotejadores por linha lateral, isto é, quatro gotejadores 

por planta ou mais. Ao tipificar o segundo sistema, pode-se afirmar que o conjunto 

formado por microaspersores e a bailarinas, esta última responsável pelo movimento 

giratório, são os agentes responsáveis pelo lançamento dos jatos de água nas 

plantas.  Nesse aspecto dois pontos merecem destaque: primeiro, ambos os 

sistemas de irrigação são localizados. Segundo, ao visualizar a operacionalidade dos 

sistemas, percebe-se uma nítida preocupação com o uso racional do potencial 

hídrico como mostram as Figuras 1 e 2 logo abaixo: 

 

                                                     
6 Para maiores informações ver Sistema CNA/ Senar. Agro Forte Brasil Forte - Fruticultura irrigada no 
Vale do São Francisco. 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5sJTaBsEk_Q>. 
Acesso: 19 mar.2020. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5sJTaBsEk_Q
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Figura 1 - Irrigação por Gotejamento Figura 2 - Irrigação por Microaspersão 

Fonte: Campos (2016) Fonte: Campos (2016) 

 

Sobre a má utilização da água, Xavier, Costa e Costa (2006, p.223) aludem: 

 

A falta de conhecimento dos produtores sobre as alternativas tecnológicas de 

irrigação, faz com que sistemas de irrigação inadequados sejam selecionados, 

causando: i) elevação dos custos de produção, à medida que deprecia mais 

rapidamente os equipamentos e aumenta os custos de utilização de água, 

fertirrigação, energia, entre outros; ii) redução das receitas do produtor, ao 

diminuir a produtividade e a qualidade dos bens agrícolas; e iii) elevação da 

escassez de água e da degradação ambiental. Com efeito, a eficiência na 

alocação de recursos hídricos deve ser um objetivo a se perseguir, gerando 

condições para que o produtor maximize seu lucro. 

 

Esse Polo de irrigação abrange uma extensão territorial de 93 mil hectares e 

produzir, em média, 1.700.000 toneladas de frutas tropicais com faturamento anual 

girando em torno de R$ 2.000.000.000,00 por ano7. Esses valores expressivos, na 

visão de José Eduardo Brandão 8  – assessor técnico do Conselho Nacional da 

Agricultura (CNA) são provenientes da: 

 

[...] as tecnologias trazidas pela irrigação à tecnologia de irrigação e fertirrigação 

tem trazido benefícios ao produtor e a produção de forma geral. De um tempo 

para cá, essa tecnologia tem sido mais acessível aos pequenos e médios 

produtores também. É uma produção que outrora, uma tecnologia que outrora 

atendia em grande parte dos grandes produtores. Hoje em dia está muito 

                                                     
7 Idem. 
8 Entrevista efetuada pelo canal Terra Viva em 13/06/2018. Mais informações ver. Sistema CNA/ 
Senar. Agro Forte Brasil Forte - Fruticultura irrigada no Vale do São Francisco. 2019. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=5sJTaBsEk_Q>. Acesso: 20 mar.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sJTaBsEk_Q
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difundida no campo e tem trazido diversos benefícios para a produção de frutas 

no Brasil. Somos o terceiro produtor 44 milhões, mas eu acho que com curto 

espaço de tempo e a adoção de novas tecnologias das quais a irrigação pode ser 

destacada a gente poderá chegar ao segundo lugar na produção mundial.      

 

Os sistemas de irrigação adicionado as políticas públicas da década de 

setenta do século passado discorridas em passagens anteriores também são 

responsáveis pelos valores absolutos/relativos alcançados na pauta de exportação 

de frutas como é o caso da uva de mesa e da manga. Desse modo, a manga foi a 

fruta mais expressiva, em 2019, atingindo a marca de US$116, 84 milhões em 

faturamento para um volume de 131, 52 mil toneladas. Ao efetuar uma análise 

comparativa de faturamento e volume com o exercício do ano anterior, houve um 

aumento relativo de 32,6% e 41,6%, respectivamente. De janeiro a setembro de 2019, 

a uva de mesa apresentou uma produção de 12, 61milhões de toneladas e US$ 30,07 

milhões em faturamento. Esses valores correspondem a um acréscimo de 64% e 

62,7%, respectivamente em comparação com a periodicidade de 2018 (NOTÍCIAS 

AGRÍCOLAS, 2019) 9 . Dentre as explicações plausíveis para os bons resultados 

alcançados, o estudo aponta a diferenciação das frutas do Vale, a política cambial e 

o término do estio prolongado durante o interstício de 2012 a 2018. Sobre a 

diferenciação das frutas, o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores 

e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), José Eduardo Brandão Costa, 

assegura: “As frutas têm um diferencial de sabor, é uma área abençoada pelo sol, as 

condições de clima e solo favorecem demais, as frutas ganham um dulçor 

diferenciado" (NOTÍCIAS AGRÍCOLAS, 2019, p. 1). 

Ao direcionar a discussão para o estio prolongado, observa-se o surgimento 

do Dia do Rio, conforme a “Resolução nº 2.219 de 11/12/2017 publicada no D.O.U no 

§ 1º do art.1, determina a quarta-feira como o dia do Rio até 30 de abril de 2018. 

Nesse dia é vetado o uso das águas do rio São Francisco para qualquer atividade” 

(ANA, 2017, p. 1). Entretanto essa Resolução, de acordo com Alves (2018, p.1) foi 

                                                     
9 Maiores informações ver Notícias Agrícolas. Aumentam as exportações de frutas do Vale do São 
Francisco. 2019. Disponível em: <https://www.noticiasagricolas.com.br/i/. Acesso: 21 mar. 2020. 
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alterada através da Resolução de nº 45/2018 publicada no D.O.U em 02/07/2018 

discorre o que o “objetivo do Dia do Rio é preservar os estoques de água nos 

reservatórios da bacia do rio São Francisco para atendimento aos usos múltiplos da 

água, já que a região passa, desde 2012, pela seca mais severa já registrada”. Ao 

recorrer os dispositivos jurídicos, verifica-se as alterações nos arts.:  

 

Art. 1º Alterar o § 1º do art. 1º da Resolução nº 2.219, de 11 de dezembro de 2017, 

que estabeleceu o Dia do Rio como medida de restrição de uso para captações 

em corpos d'água superficiais perenes de domínio da União na bacia hidrográfica 

do rio São Francisco que ainda não estejam submetidas a outras regras de 

restrição de uso mais restritivas, conforme texto a seguir: "§ 1º O Dia do Rio 

acontecerá às quartas-feiras, nas primeira e terceira semanas de cada mês, até 

30 de novembro de 2018". Art. 2º Alterar o inciso II do art. 3º da Resolução nº 

2.219, de 11 de dezembro de 2017, que passa a vigorar conforme texto a seguir: 

"II - para os usos industriais e de mineração que têm captação acima de 13 horas 

por dia, conforme outorga de direito de uso de recursos hídricos emitida pela 

ANA, a restrição será de redução de 7% (sete por cento) do volume mensal 

captado". Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2018 (BRASIL, 

2018, p. 114). 

 

A irrigação possibilitou o desenvolvimento da vitivinicultura produzindo 

vinhos e espumantes. Associado a irrigação, a intensa luminosidade estimulou a 

expansão da atividade ao longo de todo o Vale. De forma mais detalhada, a EMPRAPA 

(2017, p.1) informa: 

 

O sol é escaldante o ano inteiro. Clima seco, altas temperaturas e pouca chuva. 

Um cenário improvável para a produção de vinhos, tradicionalmente oriundos de 

regiões mais frias. A tarefa, se não impossível, é, no mínimo, desafiante. E como 

tal é cumprida no Vale do Submédio São Francisco, na região semiárida do 

Nordeste brasileiro, onde as características naturais são aliadas a tecnologias, 

incluída a irrigação. Dessa forma, é possível colher uvas e elaborar vinhos 

tranquilos (sem borbulhas) e espumantes (com borbulhas), brancos, tintos e 

rosés, nos 365 dias do ano. 
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E mais: 

 

Isso porque, no Vale, o momento da colheita é definido pelo produtor, que 

consegue escalonar a produção de uvas de forma ininterrupta. Diferentemente 

das demais regiões vitivinícolas, em que os estágios das plantas são 

determinados pelo clima característico de cada época do ano, no Semiárido, onde 

não há grande variação climática de janeiro a dezembro, os ciclos vegetativos 

são induzidos pelo estresse ou oferta de água e pelas podas nos períodos 

desejados.  

 

Na visão da pesquisadora Coelho (2019) afirma que a uva é uma cultura 

resistente as mais diferentes condições climáticas. No entanto, a espécie Vitis 

vinífera oriunda do mediterrâneo adaptou-se muito bem a área geográfica do Vale. 

Dentre as variedades cultivadas no Vale, destaca-se a Merlot, Syrahe Cabernet 

Sauvigon. Com a Syrah, a Vinícola Terranova pertencente ao grupo MIOLO “ganhou 

medalha de ouro no BrazilWineChallenge 2018” (THEOTONIO, 2018, p.1). 

Ao conduzir essa atividade para o flanco da racionalidade ambiental, verifica-

se a produção de vinhos orgânicos como é o caso da Vitivinícola Santa Maria 

localizada no município de Lagoa Grande/PE. Embora a produção de vinhos com 

características orgânicas, em escala mundial, tenha pouca expressividade em 

relação a produção convencional, isso não implica dizer que esse fato seja explicado 

somente pelas variáveis preço e demanda. No caso do Vale, a inibição da 

produção/consumo pode ser explicada pela ausência de uma estratégia de 

marketing dos vitivinicultores demonstrando quais os seus benefícios para a saúde 

humana. Nessa linha de raciocino, Pereira (2016) afirmou que a peça – chave para a 

expansão da produção nesse tipo de sistema de plantio, deve-se ao fato da forte 

luminosidade da região e a baixa precipitação pluviométrica, por analogia, 

proporciona a ocorrência de duas colheitas por ano. Na uva são vistos compostos 

fenólicos, isto é, compostos bioativos, por exemplo, o resveratrol. Composto bioativo 

anticancerígeno, antirradicais livres e diminui o colesterol LDL. 

Caminhando nesse sentido a não aceitação da aplicação de defensivos 

sintéticos em todas as etapas da produção, é um fator primordial que possa justificar 
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a elevação de preço. Evidente que a variável preço, pode inibir a aquisição dos vinhos, 

por outro lado, os consumidores, em particular, do mercado externo estão 

demandando cada vez mais produtos de empresas estrangeiras que tenham 

compromisso em preservar o meio ambiente.    

 

Considerações Finais 

 

A literatura exposta fornece um emaranhado de informações para 

pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento cientifico, por exemplo, da 

economia, do direito, da geografia dentre outras mais que tenham afinidade e 

interesse com a temática do desenvolvimento econômico e social, uma vez que esse 

processo é cíclico, dinâmico com forte participação do poder público e das relações 

sociais.  

É fato que no bojo desse tipo de desenvolvimento, as relações sociais de 

produção no semiárido nordestino, em particular no espaçamento geográfico em 

torno de Petrolina/PE, Lagoa Grande/PE e Juazeiro/BA necessitam de políticas 

públicas. Todavia, para que as políticas públicas possam atingir metas e objetivos, 

faz necessário a ruptura da estrutura agrária iniciada no período colonial construída 

sob a forma de latifúndio. Como citado em passagem anterior, essa estrutura de 

organização é maléfica para os grupos pertence aos movimentos socais, pois, além 

de excluir a massa de trabalhadores rurais do acesso à terra, favorece a grande 

lavoura exportadora, concentra riqueza e promove a ascensão em escala 

exponencial das oligarquias locais interligado com o poder político. 

De posse desse conhecimento, Celso Furtado juntamente com os técnicos do 

GTDN perceberam que a promoção da industrialização era uma alternativa 

perfeitamente viável para a superação do subdesenvolvimento do Nordeste. Nesse 

caso, o protagonismo de Celso Furtado na criação da SUDENE e do Banco do 

Nordeste via o sistema 34/18 – FINOR foi peça fundamental para o surgimento dos 

complexos agroindustrial, em particular, os ligados ao setor da fruticultura irrigada. 

Essa atividade de natureza econômica, jurídica e social representa a elevação do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para os produtores rurais, por exemplo, o 

acesso à moradia de alvenaria com uma fossa séptica, criação de novos postos de 
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trabalhos no campo/cidade, elevação da circulação de papel moeda no comércio 

local, etc. Tudo isso contribui para que as velhas estruturas do agrário venham a 

desaparecer. 

Esses órgãos governamentais com suas políticas públicas implementaram o 

Projeto de Irrigação Nilo Coelho. Os produtores rurais instalaram-se nas 

proximidades das margens do “Velho Chico” e por definição, conseguiram em pleno 

sertão produzirem frutas frescas em quantidade e qualidade para abastecimento 

interno e externo. Para esse último, o escamento ocorre via aeroporto do município 

de Petrolina/PE - denominado de Senador Nilo Coelho. No caso dos Estados Unidos, 

as frutas antes de embarcarem em aviões são inspecionados por integrantes do 

executivo federal e da empresa compradora observando se não nenhuma violação 

das tecnologias recomendadas, por exemplo, a presença da contaminação das frutas 

ocasionadas pela ação das moscas – de – frutas automaticamente a fruta é 

rejeitada. Todavia, as frutas que não atende as exigências desse mercado são 

absorvidas pelo mercado doméstico.  

Caminhando nesse sentido, chega-se à análise da produção de vinhos. Esse 

produto com mercado em plena expansão, atualmente consegue competir com os 

vinhos argentino e chilenos, por exemplo, os da vinícola Concha Y Toro. Ao reportar 

a variável preço, existe uma superioridade dos produzidos no Vale, como é do caso 

do vinho Destardifrente ao Casillero Del Diablo. O primeiro gira em torno de R$ 150,00 

enquanto o segundo encontram-se em supermercados e Shopping Centeres abaixo 

dos R$ 100,00. 

Por fim, a racionalidade ambiental mostra sua face com a produção de vinhos 

orgânicos. Embora os vitivinicultores cumprem os protocolos determinados pelas 

empresas certificadoras, por exemplo, o Instituto Biodinâmico (IBD) com 

credibilidade em nível internacional, necessitam da adoção de uma estratégia de 

marketing informativo para seus consumidores, a fim de suprir a carência de 

demanda. Nesse contexto é relevante explicitar por meio de uma cartinha ou 

panfletos, os benefícios do consumo para a saúde, a função social da empresa, ações 

de combate a degradação do solo, o uso racional da água, e por fim, a política de 

promoção de bem-estar social para com seus empregados. 

 



 

 
 
 
152 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

Referências  

 

ALVES, Raylton. Suspensão das captações de água no rio São Francisco às quartas-
feiras passa a ser quinzenal. 2018. Disponível em: 
<https://www.ana.gov.br/noticias/suspensao-das-captacoes-de-agua-no-rio-
sao-francisco-as-quartas-feiras-passa-a-ser-quinzenal>.Acesso: 21 mar. 2020. 
 
ANA - Agência Nacional de Águas. Resolução nº 2.219, de 11 de dezembro de 
2017. 2017. Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2017/2219-
2017.pdf?104339>. Acesso: 21 mar. 2020. 
 
ARAÚJO, Tânia Bacelar de.  Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e 
urgências. Rio de Janeiro: Revan; Fase, 2000. 
 
BOBBIO, Norberto. Liberdade e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
 
BRASIL. Lei Nº 3.692 de 15 de dezembro de 1959.  
Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras 
providências. 1959. Disponível 
em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L3692.htm>. Acesso: 
12 mar. 2020. 
 
________. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas 
pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 67/2010, pelo Decreto nº 186/2008 e 
pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94 - Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011. 
 
_______. Ministério da Integração. A irrigação no Brasil: situação e diretrizes. 
Brasília: IICA, 2008. 
 
__________. Ministério do Meio Ambiente. RESOLUÇÃO Nº 45, DE 25 DE JUNHO DE 
2018.  A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS-ANA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 103, inciso XVII, do Regimento Interno aprovado 
pela Resolução nº 32, de 23 de abril de 2018, torna público que a DIRETORIA 
COLEGIADA, em sua 706ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de junho de 2018, 
considerando o disposto no art. 4º, incisos IV e V, e §7º, da Lei nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000, e com base nos elementos constantes do processo nº 
02501.001340/2017-99. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jul. 2018.  
 
BUARQUE, Sérgio C. O Planejador Celso Furtado. In: Fundação Joaquim Nabuco 
(org.). Celso Furtado: o desvelador da realidade nordestina. Recife: Massangana, 
2017. 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. LEI Nº 3.995, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1961. Aprova o 
Plano Diretor da SUDENE, para o ano de 1961, e dá outras providências. 1961. 

https://www.ana.gov.br/noticias/suspensao-das-captacoes-de-agua-no-rio-sao-francisco-as-quartas-feiras-passa-a-ser-quinzenal
https://www.ana.gov.br/noticias/suspensao-das-captacoes-de-agua-no-rio-sao-francisco-as-quartas-feiras-passa-a-ser-quinzenal
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2017/2219-2017.pdf?104339
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2017/2219-2017.pdf?104339
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L3692.htm


 

 

 
 

Jéssica Moreira dos Santos; Francisco Roberto Dias de Freitas | 153 

 

Disponível em:<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-3995-14-
dezembro-1961-376756-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso: 14 mar.2020. 
 
________. Decreto nº 91.532, de 15 de Agosto de 1985. Dispõe sobre a composição 
do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), e dá outras providências. 1985.  Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91532-15-
agosto-1985-441926-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso: 14 mar.2020. 
 
CAMPOS, Thiago. Porque deve Escolher o Sistema de Irrigação Correto para 
Produzir. 2016. Disponível em: <https://thiagoorganico.com/sistema-de-
irrigacao/>.Acesso: 19 mar.2020. 
 
CODEVASF. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
Parnaíba. Nilo Coelho. 2019. Disponível em:<https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-
negocio/irrigacao/projetos-publicos-de-irrigacao/elenco-de-projetos/em-
producao/senador-nilo-coelho>. Acesso: 19 mar.2020. 
 
COELHO, Eugênio Ferreira; SILVA, Alisson Jadavi Pereira da; PARIZOTTO, Ildos; 
SILVA, Tibério Santos Martins. Sistemas e Manejo de Irrigação de Baixo Custo para 
Agricultura Familiar. Cruz das Almas/BA:  Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2014. 
 
COELHO, Patrícia. TVBrasilGov. Vinhos do Brasil – Vale do São Francisco. 2019. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SUzKPRaPBoY>. Acesso: 21 
mar.2020. 
 
COSTA, Simone da Silva. Políticas de desenvolvimento econômico para o Nordeste: 
Do GTDN à PNDR. In: SANTOS, Fabiane dos (Org.). Geografia do Século XXI -Vol. 3. 
Belo Horizonte: Poisson, 2019.  
 
DOLABELLA, Rodrigo. Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Sustentável. 2009. 
Disponível em: 
<file:///C:/Users/Roberto/Downloads/agricultura_irrigada_dolabella.pdf>. Acesso: 
17 mar. 2020. 
 
DINIZ, Clélio Compolina. A questão regional e as políticas governamentais no Brasil. 
Belo Horizonte. Texto para Discussão n°159. CEDEPLAR: FACE/UFMG, 2001. 
 
________. Nova Economia. Belo Horizonte, vol. 19, n.2, pp.227-249, maio-agosto de 
2009. 
_______. Celso Furtado e o desenvolvimento regional. Belo Horizonte. Nova 
economia, 19(2), p 227-249, 2009 
 
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Vinhos tropicais: um 
desafio à tradição. 2017. Disponível em: <https://www.embrapa.br/xxi-ciencia-
para-a-vida/busca-de-noticias/-/noticia/24428160/vinhos-tropicais-um-desafio-
a-tradicao>. Acesso: 22 mar. 2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-3995-14-dezembro-1961-376756-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-3995-14-dezembro-1961-376756-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91532-15-agosto-1985-441926-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91532-15-agosto-1985-441926-publicacaooriginal-1-pe.html
https://thiagoorganico.com/sistema-de-irrigacao/
https://thiagoorganico.com/sistema-de-irrigacao/
https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/irrigacao/projetos-publicos-de-irrigacao/elenco-de-projetos/em-producao/senador-nilo-coelho
https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/irrigacao/projetos-publicos-de-irrigacao/elenco-de-projetos/em-producao/senador-nilo-coelho
https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/irrigacao/projetos-publicos-de-irrigacao/elenco-de-projetos/em-producao/senador-nilo-coelho
https://www.youtube.com/watch?v=SUzKPRaPBoY
/C:/Users/Roberto/Downloads/agricultura_irrigada_dolabella.pdf
https://www.embrapa.br/xxi-ciencia-para-a-vida/busca-de-noticias/-/noticia/24428160/vinhos-tropicais-um-desafio-a-tradicao
https://www.embrapa.br/xxi-ciencia-para-a-vida/busca-de-noticias/-/noticia/24428160/vinhos-tropicais-um-desafio-a-tradicao
https://www.embrapa.br/xxi-ciencia-para-a-vida/busca-de-noticias/-/noticia/24428160/vinhos-tropicais-um-desafio-a-tradicao


 

 
 
 
154 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

GALVÃO, Olímpio José de Arroxelas. Origens Históricas do Dualismo Regional 
Italiano e a Ascensão e Queda da Cassa per il Mezzogiorno. Rev. Econ. NE, 
Fortaleza, v. 47, n. 2, p. 181-202, abr./ jun., 2016. 
 
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 
1991. 
 
GTDN. Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Uma Política de 
Desenvolvimento Econômico para o Nordeste. 1959. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Roberto/Downloads/FCLiv_Uma%20Pol%C3%ADtica%20de%20Des
envolvimento%20Econ%C3%B4mico%20para%20o%20Nordeste_compl%20(1).pdf>. 
Acesso: 15 mar.2020. 
 
IGLÉSIAS, Francisco. Apresentação da primeira edição. In: FURTADO, Celso. Obra 
Autobiográfica. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 
 
IMBELLONI, Rosa Maria. Paradigmas do Desenvolvimento do Nordeste: do GTDN 
(Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste) ao GTI (Grupo de 
Trabalho Interministerial para a recriação da SUDENE). 2008. 120f. Dissertação 
(Mestrado em Serviço Social) – Programa de Pós-graduação em Serviço Social. 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.   
 
GUASQUE, Barbara. Estado, Políticas Públicas e Controle Social. In: PAMPLONA, 
Danielle Anne (Coorda). Políticas Públicas: elementos para alcance do 
desenvolvimento sustentável. Curitiba: Juruá, 2012. 
 
LACERDA, Marta Aurélia Dantas de.; LACERDA, Rogério Dantas de. O Cluster da 
fruticultura no Pólo Petrolina/Juazeiro. Revista de Biologia e Ciências da Terra. 
Paraíba, v.4, n.1, pp.1-17, 1º Semestre 2004. 
 
LIMA, João Policarpo Rodrigues; MIRANDA, Érico Alberto de A. Fruticultura Irrigada 
no Vale do São Francisco: Incorporação Tecnológica, Competitividade e 
Sustentabilidade. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 32, n. Especial pp. 
611-632, novembro 2001. 
 
LIMA JÚNIOR, Francisco do O’ de. SUDENE e forças sociais nordestinas. Crato: RDS, 
2014. 
 
NOTÍCIAS AGRÍCOLAS. Aumentam as exportações de frutas do Vale do São 
Francisco. 2019. Disponível em: 
<https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/246542-aumentam-as-
exportacoes-de-frutas-do-vale-do-sao-francisco.html#.XnYB7IhKhdg>. Acesso: 
21 mar. 2020. 
 
ORTEGA, Antônio César. Desenvolvimento territorial rural no Brasil: limites e 
potencialidades dos CONSADs. Rio de Janeiro, Rev. Econ. Sociol. Rural, v..45, no.2, 
pp.275-300. Apr./June, 2007. 

/C:/Users/Roberto/Downloads/FCLiv_Uma%20Política%20de%20Desenvolvimento%20Econômico%20para%20o%20Nordeste_compl%20(1).pdf
/C:/Users/Roberto/Downloads/FCLiv_Uma%20Política%20de%20Desenvolvimento%20Econômico%20para%20o%20Nordeste_compl%20(1).pdf
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/246542-aumentam-as-exportacoes-de-frutas-do-vale-do-sao-francisco.html#.XnYB7IhKhdg
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/246542-aumentam-as-exportacoes-de-frutas-do-vale-do-sao-francisco.html#.XnYB7IhKhdg


 

 

 
 

Jéssica Moreira dos Santos; Francisco Roberto Dias de Freitas | 155 

 

PEREIRA, Giuliano.  Jornal Futura. Aumenta a produção de vinhos orgânicos no 
semiárido. 2019. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=k2XsrzckVX0>. Acesso: 23 mar. 2020.  
 
POLANYI, KARL. A Grande Transformação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 
PREBISCH, Raúl (1949). O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns 
de seus problemas principais. In: BIELSCHOWSKY, Ricardo (org.) Cinquenta anos de 
pensamento na Cepal. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
 
SANTOS, Valdeci Monteiro dos. O Significado do Sistema 34/18-FINOR no Processo 
Recente de Industrialização do Nordeste. Cad. Est. Soc. Recife, v. II, n. 1, pp. 117-
140. jan./jun., 1995. 
 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010. 
 
SILVA, Ana Lucia Gonçalves da; MARCATO, Marília Bassetti. Estruturalismo Latino-
Americano e Desenvolvimento na Perspectiva Neo-Schumpeteriana. 2013. 
Disponível em: 
<http://mail.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/124Estruturalismo_LatinoAmericano_e
_Desenvolvimento_na_Perspectiva_NeoSchumpeteriana.pdf>. Acesso: 15 mar. 
2020. 
 
SILVA FILHO, Leonides Alves da. SUDENE: 50 Anos, uma abordagem política, 
institucional e administrativa. [200-?]. Disponível em: 
<http://www.inad.com.br/publicacao/arquivos/20120730143856p_sudene_50_ano
s.pdf>. Acesso: 14 mar.2020. 
 
TOLEDO, Pedro Henrique Vieira Martins. O GTDN e a SUDENE de Furtado no 
Desenvolvimento Econômico do Nordeste: concepção e realidade. 2013. Disponível 
em:  <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/1718/1/PHVMToledo.pdf>. Acesso: 
15 mar.2020. 
 
THEOTONIO, Paula. Após longa expectativa, TestardiSyrah 2016 é lançado em 
Petrolina. 2018. Disponível em: <http://www.meuterroir.com/testardi-syrah-2016-
petrolina/>. Acesso: 22 mar.2020. 
VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas Públicas, Direitos Fundamentais e Controle 
Judicial. Belo Horizonte: Fórum, 2009.  
 
VIEIRA, Washington Luiz Peixoto. A Irrigação no Nordeste: uma abordagem 
histórica do perímetro irrigado Icó-Lima Campos. 2015. 192f. Dissertação 
(Mestrado em Gestão Pública) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2015. 
 
XAVIER, Leonardo Ferraz; COSTA, Rafael de Farias; COSTA, Ecio de Farias. Adoção 
de tecnologias poupadoras de água na fruticultura irrigada do Vale do São 

https://www.youtube.com/watch?v=k2XsrzckVX0
http://mail.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/124Estruturalismo_LatinoAmericano_e_Desenvolvimento_na_Perspectiva_NeoSchumpeteriana.pdf
http://mail.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/124Estruturalismo_LatinoAmericano_e_Desenvolvimento_na_Perspectiva_NeoSchumpeteriana.pdf
http://www.inad.com.br/publicacao/arquivos/20120730143856p_sudene_50_anos.pdf
http://www.inad.com.br/publicacao/arquivos/20120730143856p_sudene_50_anos.pdf
https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/1718/1/PHVMToledo.pdf
http://www.meuterroir.com/testardi-syrah-2016-petrolina/
http://www.meuterroir.com/testardi-syrah-2016-petrolina/


 

 
 
 
156 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

Francisco: uma comparação entre percepções de colonos e empresas. Brasília, 
Rev. Econ. Sociol. Rural, vol.44, no.2, Apr./June, 2006. 
 

 



 

7. ANÁLISE DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE: UM RETRATO DA CRISE 

SOCIOAMBIENTAL 

 

ANALYSIS OF THE BELO MONTE HYDROELECTRIC PLANT: A PORTRAIT OF THE 

SOCIOENVIRONMENTAL CRISIS 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424958-07  

 

Lucas Gabriel Troyan Rodrigues
1
 

Nicolli Souza Ienzen
2
 

Resumo 

A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte representa um marco 

paradigmático para ilustrar a contradição entre os interesses econômicos 

capitalistas e os direitos socioambientais, violentamente desrespeitados para 

consolidação deste empreendimento. Assim, por meio de uma pesquisa qualitativa 

pautada no método hipotético-dedutivo por meio de materiais bibliográficos e 

documentais tem-se como objetivo geral analisar as principais características e 

impactos do empreendimento, relacionando-os com os fundamentos que sustentam 

a crise socioambiental. Para tanto, inicialmente aborda-se os aspectos gerais e 

principais impactos socioambientais ocasionados pelo empreendimento para na 

sequência analisar os fundamentos que sustentam a existência da crise 

socioambiental e de que maneira são identificados no caso de Belo Monte. Conclui-

se pela existência da crise socioambiental resultante do modelo de produção 

capitalista pautado no progresso econômico, desconsiderando os limites naturais a 

ponto de comprometer a subsistência das gerações futuras sem que este modelo 

resulte em maior qualidade de vida para todos. 

Palavras-chave: Direitos socioambientais. Violações de direitos humanos. 

Modernidade. Racionalidade econômica. 
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Abstract 

 The construction of the Belo Monte Hydroelectric Plant represents a paradigmatic 

landmark to illustrate the contradiction between capitalist economic interests and 

socioenvironmental rights, violently disrespected for the consolidation of this 

enterprise. Thus, through a qualitative research based on the hypothetical-deductive 

method using bibliographic and documentary materials, the general objective is to 

analyze the main characteristics and impacts of the enterprise, relating them to the 

fundamentals that support the socio-environmental crisis. To this end, the general 

aspects and main socioenvironmental impacts caused by the project are initially 

addressed, in order to subsequently analyze the fundamentals that support the 

existence of the socioenvironmental crisis and how they are identified in the case of 

Belo Monte. It concludes by the existence of the socio-environmental crisis resulting 

from the capitalist production model based on economic progress, disregarding 

natural limits to the point of compromising the livelihood of future generations 

without this model resulting in a higher quality of life for all. 

Keywords: Socioenvironmental rights. Human rights violations. Modernity. Economic 

rationality. 

 

Introdução 

 

Os reflexos da Revolução Industrial e da sociedade moderna podem ser 

identificados, atualmente, a partir dos modos de produção e expansão do capital, 

além da exploração desenfreada dos recursos naturais e dos conhecimentos 

tradicionais. A contradição entre os interesses capitalistas e a preservação dos bens 

sociais, culturais e ambientais tem se evidenciado na medida em que os danos 

causados pelo progresso econômico se tornam irreversíveis, mas indissociáveis da 

lógica desenvolvimentista. Essa perspectiva, no entanto, fortalece-se em detrimento 

de liberdades, garantias e direitos que são inerentes à própria dignidade do ser 

humano e dos anseios pelo alcance do que se entende por desenvolvimento 

sustentável. 

Este desenvolvimento, pautado essencialmente no equilíbrio entre o 

crescimento econômico, preservação ambiental e garantias sociais, sofre graves 
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ameaças quando contrapõem a ótica exclusiva do capital. Afinal, há uma imensa 

disparidade entre a capacidade produtiva do modelo capitalista e a qualidade de vida 

que proporciona. Esse modelo de desenvolvimento insustentável, portanto, atrelado 

às exigências do capital, resulta no crescimento das desigualdades sociais e dos 

danos ambientais, que têm suas consequências experimentadas de forma imediata 

pelos grupos mais vulnerabilizados 3  a exemplo dos povos e comunidades 

tradicionais. 

Assim, as recorrentes violações de direitos socioambientais refletem a crise 

da sociedade moderna que, na ótica da sociedade de risco, encontra-se 

constantemente sob as ameaças da sociedade industrial. Esse contexto evidencia 

uma reconfiguração histórica da própria modernidade, a partir da qual a dinâmica 

capitalista passou a sobrepor o uso e a exploração sustentáveis dos bens 

socioambientais. A exemplo do que se trata, a construção da Usina Hidrelétrica (UHE) 

de Belo Monte é, empiricamente, ideal para analisar a perspectiva da crise 

socioambiental como resultado do modelo de desenvolvimento proposto pelo 

empreendimento e pelas violações invisibilizadas no âmbito da sua criação. 

Neste sentido, especificamente acerca da violação de direitos de povos e 

comunidades tradicionais, tais como a territorialidade, a consulta e a participação, 

os danos socioambientais causados pela UHE serão vistos como fatores propulsores 

à crise socioambiental. Essa abordagem se justifica pela ruptura paradigmática 

ocasionada pelo empreendimento que, em suma, não levou em consideração os 

aspectos da sociodiversidade presentes na região.  

Sendo assim, as reflexões realizadas na presente pesquisa visam responder o 

seguinte questionamento: de que maneira a construção da UHE de Belo Monte pode 

ser caracterizada como elemento propulsor da crise socioambiental moderna? Para 

uma resposta que albergue o problema de pesquisa, o objetivo geral consiste em 

analisar as principais caraterísticas e impactos do empreendimento, relacionando-

os com os fundamentos que sustentam a crise socioambiental. Em termos 

metodológicos, empregou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, pautada no 

                                                     
3 Este termo será adotado na presente pesquisa como sinônimo de "subalternizados" no contexto da 
sociedade hegemônica, com base em Moreira (2017). 
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método hipotético-dedutivo e com base no levantamento de dados bibliográficos e 

documentais. 

A estrutura do artigo está dividida em três tópicos principais, iniciando-se com 

os aspectos gerais da UHE de Belo Monte, a fim de informar o contexto no qual o 

empreendimento foi sugerido e implementado. Na sequência, serão evidenciadas as 

violações de direitos socioambientais, especialmente de povos e comunidades 

tradicionais, de modo a contrapor o discurso da racionalidade econômica e do 

desenvolvimento nacional. Por fim, o último tópico discorre a respeito da relação 

entre as violações causadas pela UHE com os fundamentos da atual crise 

socioambiental da sociedade. 

 

ASPECTOS GERAIS DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE 

 

A formação de uma usina hidrelétrica inicialmente considera as 

características físicas da localidade, com foco na geomorfologia, declividade, 

aspectos do solo e outras condições naturais. Por esse motivo, muitos autores 

consideram uma forma sustentável de geração de energia, todavia, os impactos para 

construção da usina são desastrosos e, na maioria dos casos, irreparáveis. 

O Rio Xingu, localizado no coração da Amazônia, no Estado do Pará, começou 

a ser estudado em meados de 1980 para construção de uma usina hidrelétrica com 

alto potencial energético e as comunidades tradicionais e originárias que habitam tal 

área sempre foram vistas como impasses ao indispensável desenvolvimento. 

(BRASIL, 2019) 

Inicialmente, denominar-se-ia Usina Hidrelétrica Kararaô, mas após o 1º 

Encontro dos Povos do Xingu em 1989, emblemático ao socioambientalismo no 

Brasil, pelo qual as comunidades locais demonstraram seu repúdio ao projeto, bem 

como a imensa agressão cultural aos povos indígenas pela utilização de suas 

expressões e linguagens em um projeto que os prejudica profundamente, o 

empreendimento foi denominado de Usina Hidrelétrica de Belo Monte. (MOVIMENTO 

XINGU VIVO PARA SEMPRE, 2010) 

Com o desenvolvimento dos estudos de viabilidade, houve a aprovação no 

Congresso Nacional do Decreto Legislativo nº 788/2005 para autorizar a 
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implementação do projeto hidrelétrico no Rio Xingu pelo Poder Executivo, elencando 

como requisitos indispensáveis a realização de estudos de diversas pesquisas para 

minimizar os potenciais impactos, como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o 

Relatório de Impacto Ambiental (Rima), a Avaliação Ambiental Integrada da bacia do 

Rio Xingu (AAI) e estudos direcionados para os povos locais, principalmente para 

consultá-los. 

Deste modo, a construção da Usina iniciou no ano de 2011 e suas operações 

iniciais no ano de 2015, enquanto a inauguração oficial deu-se apenas no ano de 

2019, com custo total superior a 30 bilhões de reais, enquanto o orçamento inicial 

consistia em 16 milhões de reais. (XINGU+, 2019) Destaca-se que este intervalo 

temporal entre as etapas decorre além da magnitude e complexidade do 

empreendimento, especialmente, pelas inúmeras divergências constatadas nos 

estudos de impacto e ausência de cumprimento das ações previstas para minimizar 

os impactos socioambientais. 

Por decorrência, houve o ingresso de ao menos 25 ações judiciais somente 

pelo Ministério Público Federal no Pará, além de outras demandas iniciadas pela 

Defensoria Pública do Estado do Pará e União, as quais buscavam principalmente 

concretizar as medidas compensatórias para minimizar os impactos 

socioambientais que deveriam ser previamente implantadas para construção da 

Usina. Com isso, houve a suspensão da Licença de Operação e da Licença de 

Instalação no ano de 2017 por descumprir as medidas de saneamento básico e 

projetos de reassentamento, contudo, essas decisões foram reformadas sob o 

argumento de que há maior interesse público na geração de energia e manutenção 

do empreendimento. (XINGU+, 2019) 

Os diversos litígios judiciais demonstram o dissenso em relação aos 

potenciais benefícios do empreendimento para sociedade, assim como sua 

(in)dispensabilidade para geração de energia elétrica, diante de outras fontes 

energéticas viáveis e menos danosas. De modo que se considera o empreendimento 

inviável diante dos impactos socioambientais previamente apontados, os quais não 

podem ser minimizados já que as comunidades locais possuem uma relação de 

profunda dependência com aquele local que abriga aspectos naturais únicos, não 

encontrados em qualquer outra região global. 
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

Por tratar-se de uma região carente de assistência estatal – em virtude da 

ausência do Poder Público, as comunidades se auto organizam, com profunda 

dependência da natureza. Por isso, qualquer transformação ao meio ambiente afeta 

diretamente sua subsistência, não sendo possível contemplar áreas de impacto 

indireto, todo impacto será direto, e profundo, pois além de transformar as práticas 

culturais desses povos, ameaça a sua própria continuidade. (PLATAFORMA 

BRASILEIRA DE DIREITOS HUMANOS, ECONO ̂MICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, 2010) 

As principais áreas de afetação consistem nos munícipios de Vitória do Xingu, 

Senador José Porfírio e Altamira, situados no Estado do Pará, por consequência do 

crescimento populacional desordenado e ausência de infraestrutura para comportar 

tal população com acesso aos direitos básicos, como a moradia, educação e saúde. 

Em especial, o munícipio de Altamira, o qual figurou como munícipio mais 

violento do Brasil conforme aponta o Atlas da Violência de 2017, e figura como 

segundo munícipio mais violento do Brasil no Atlas da Violência de 2019, elaborados 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, demonstrando o dano social e a ineficácia estatal em exigir o cumprimento 

das contraprestações por parte dos empreendedores para ao menos minimizar os 

impactos sociais. 

No que concerne à infraestrutura, constata-se que a ausência de saneamento 

básico nos municípios, o qual deveria ser implementado antes de iniciar as obras da 

Usina como forma de contraprestação aos impactos socioambientais, mas não foi 

implementado até o momento atual, provocou a contaminação de águas 

subterrâneas e do rio pelo excesso de matérias orgânicas oriundas do alagamento 

de áreas com fossas sépticas, caracterizando um processo de eutrofização, 

tornando a água imprópria para o consumo e preservação da fauna aquática. 

(GAUTHIER, LIN, PETER e MORAN, 2019) 

Ainda, a área denominada como Volta Grande do Xingu, trecho do rio que 

garante(ia) as condições de vivência das comunidades indígenas e tribais que 

habitam aquele local a milhares de anos, foi severamente afetada pela redução do 

nível de água em prol da geração de energia, comprometendo a fauna aquática do 
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local por afetar os ciclos naturais e impossibilitar o acesso aos locais necessários 

para alimentação e reprodução dos peixes. (PEZZUTI, CARNEIRO, MANTOVANELLI e 

GARZÓN, 2018) 

A vasão de água destinada ao trecho do rio é pautada no Hidrograma de 

Consenso, o qual segundo a empresa busca conciliar a manutenção do ecossistema 

com a geração de energia, ocorre que a própria empresa fiscaliza os danos 

ambientais e aplica períodos experimentais com a mínima vazão de água, todavia, 

os danos serão irreversíveis e afetam todo o ecossistema da região. (PEZZUTI, 

CARNEIRO, MANTOVANELLI e GARZÓN, 2018, p. 17-18) 

Vale ressaltar que além de afetar os aspectos ambientais da região, impacta 

diretamente na esfera social das comunidades que ali habitam, seja por impedir 

práticas culturais de uso da área terrestre e aquática ou por restringir brutalmente o 

acesso aos meios naturais de subsistência, compelindo-as em buscar outros meios 

de sobreviver. 

No ano de 2019, o Ministério Público Estadual do Pará e Federal juntamente 

com a Defensoria Pública do Estado do Pará e da União, organizaram uma vistoria 

interinstitucional com outras instituições para auferir as condições fáticas reais da 

Volta Grande do Xingu, constatando que o trecho de vazão reduzida do rio não possui 

qualquer garantia de reprodução de vida, com alto risco aos ecossistemas e 

sobrevivência humana, bem como a impossibilidade de navegação ou exercício da 

atividade pesqueira. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019) 

Além disso, não há saneamento básico ou coleta de resíduos sólidos 

provocando contaminações e doenças, ausência de unidades básicas de saúde para 

atendimento da população local, escassez de água potável para consumo, e por fim, 

falta de acesso à educação, não há oferta de ensino médio, escolas e transporte 

escolar com infraestrutura precária ou inexistente. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

2019, p. 174-178) 

Para arrematar, nos exatos termos utilizados no Relatório supracitado, “neste 

cenário, entendemos inconcebível que com um empreendimento bilionário e 

lucrativo, como é Belo Monte, a empresa como a Norte Energia economize com 

mitigações socioambientais de baixo custo e muito importante para a saúde e vida 

das pessoas.” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019, p. 180) 
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Em decorrência de tais violações pelo descumprimento das medidas 

compensatórias para minimizar os danos socioambientais, no mês de setembro de 

2020 houve o reconhecimento em caráter liminar de que o empreendimento 

provocou interferências significativas nos povos originários daquela região 

resultando no risco iminente de desaparecimento das comunidades locais, no 

âmbito da Ação Civil Pública nº 0003017-82.2015.4.01.3903, iniciada em 2015. 

Com isso, a decisão judicial aponta mudanças principalmente para garantir a 

participação e controle social pelos povos indígenas na fase de execução das 

medidas de mitigação e compensação socioambientais, além da criação de uma 

comissão externa de fiscalização composta pelo Ministério Público Federal e 

representantes indígenas para elaboração de relatórios periódicos. (BRASIL, 2020) 

Deste modo, tem-se como objetivo a célere implementação dos projetos 

socioambientais considerando que as medidas adotadas até o momento se 

demonstraram ineficazes, e muitas delas, sequer foram efetivamente executadas, 

agravando a situação de vulnerabilidade vivenciada pelas comunidades locais. 

Os impactos socioambientais sofridos por essas comunidades atrelado à 

invisibilidade social e completo abandono por parte dos órgãos estatais, configuram 

um processo de desterritorialização silenciosa, o qual objetiva a expulsão dos povos, 

tornando a habitação do local insuportável pela ausência de condições mínimas de 

subsistência, para que as pessoas aceitem qualquer valor monetário à título 

indenizatório em busca de outro local para residir. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

2019, p. 203-209) 

Constata-se que a Usina Hidrelétrica de Belo Monte não consiste em um 

projeto voltado ao desenvolvimento regional, muito menos o desenvolvimento dito 

sustentável, apenas busca a exploração dos recursos naturais da região para atender 

aos interesses exclusivamente capitalistas, prejudicando profundamente as 

comunidades locais e o meio ambiente com danos irreparáveis. 

Isto demonstra o processo de colonialismo das empresas empreendedoras e 

do Estado brasileiro em face da região amazônica, haja vista que expropria 

violentamente os povos das terras habitadas de forma milenar, comprometendo sua 

subsistência. Conforme ressalta Marx (1984, p. 258-296) tal estratégia os compele 
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ao trabalho assalariado por não ter nada além de si próprios para vender e sobreviver, 

ou seja, uma investida violenta para integrá-los à sociedade hegemônica capitalista. 

 

FUNDAMENTOS DA CRISE SOCIOAMBIENTAL 

 

O surgimento da crise socioambiental constata-se na sociedade industrial a 

qual se agrava com a transição para sociedade moderna, especialmente pela 

incapacidade de o Planeta suportar os padrões de desenvolvimento e crescimento 

almejados pelo sistema capitalista, colocando em risco a humanidade, a 

biodiversidade e a vida das demais espécies. 

O pensamento social ocidental impossibilita que outras formas de 

organização social sejam cogitadas pelas ciências sociais ou pela própria sociedade, 

pois naturaliza a cosmovisão capitalista liberal, negando as culturas das demais 

sociedades, tratando-as como menos desenvolvidas em processo de transição à 

modernidade, e, portanto, pertencentes ao passado. (LANDER, 2005, p. 13-14) 

Embora a cultura ocidental pugne pela naturalização do sistema capitalista 

como consequência lógica da evolução das relações anteriores de troca de 

mercadorias, a ruptura com os modelos anteriores se dá por diretrizes inéditas à 

história humana, sendo os imperativos da competição, acumulação e maximização 

do lucro, os quais intensificam a exploração para aumento da produtividade. (WOOD, 

2000, p. 12-19) 

Neste sentido, há a captação do Estado para preservação dos interesses 

elitistas em detrimento da sociedade civil, em especial para garantir a propriedade 

privada absoluta, ou seja, a propriedade da terra incondicionada à utilização, sendo 

por meio da figura do Estado a forma de transparecer que os interesses da classe 

dominante se originam e correspondem aos interesses comuns, projetando a ilusão 

de que as leis se baseiam na vontade livre e coletiva. (MARX; ENGELS, 1999, p. 96-

100) 

Em vista disso, a racionalidade burguesa sobre o Estado busca desassociá-lo 

da sociedade, mas mantê-lo submetido e adaptado às exigências e interesses 

elitistas, para isso, emprega limitações jurídicas para colocá-lo em posição de 

exterioridade nas relações negociais e permitir a previsibilidade de sua atuação, 
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principalmente para garantir direitos individuais indispensáveis para manutenção do 

sistema capitalista. (NOVAIS, 2006, p. 69-79) 

A modernidade está pautada na união do sistema econômico capitalista ao 

modelo de produção industrial, os quais somente atingem plenamente seus objetivos 

quando reunidos em virtude da ausência de ética e limites para exploração dos 

recursos naturais e humanos voltados a produção massificada, além da vigilância e 

monopólio dos meios de violência por parte do Estado para manutenção e garantia 

do próprio sistema capitalista. (GIDDENS, 1991, p. 61-65) 

Este modelo tem como consequência a globalização, entendida nesta 

pesquisa como a difusão mundial das instituições ocidentais as quais sobrepõem e 

extinguem as demais culturas para provocar a hegemonia e interdependência 

mundial, de modo que nenhuma outra organização social fosse capaz de contestar 

esse poder expansionista, tornando a expansão ocidental aparentemente irresistível. 

(GIDDENS, 1991, p. 171-177) 

Com a extinção de todas as outras formas de organização social e oposições 

políticas confrontantes ao pensamento capitalista liberal atrelado ao poder 

econômico e militar resultante do modelo de Estado-Nação em conjunto com o 

capitalismo, contribui para a naturalização deste sistema como única opção possível 

para organização das sociedades contemporâneas. (LANDER, 2005, p. 7) 

Assim, a nova forma de dominação social se dá pelo contrato de trabalho 

assalariado nominalmente livre e as relações de poder são incorporadas pelo 

sistema capitalista, o qual aliado à ciência e tecnologia transformam a relação dos 

seres humanos com a natureza, sujeitando-a ao controle humano apenas como 

matéria-prima e extinguindo-a do meio social, de modo que os seres humanos vivem 

em um ambiente criado, dissociado do natural. (GIDDENS, 1991, p. 66-67) 

Deste modo, a modernidade expulsou violentamente a natureza para que 

possa apenas servir-se de seus recursos, partindo da premissa que todos os 

aspectos naturais, assim como as sociedades originárias e tradicionais são 

obstáculos ao desenvolvimento moderno capitalista pautado no imediatismo 

individualista e a perseguição da acumulação do capital, ignorando quaisquer leis ou 

limites naturais, por considerar que a natureza não possui valor intrínseco, apenas 

de troca no mercado. (SOUZA FILHO, 2015, p. 85-95) 
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O referido modelo está pautado na ideia de progresso, o que se resume à uma 

mera criação racional e intelectual humana, pois configura-se uma situação 

paradoxal a invenção de bens tecnológicos e sofisticados de acesso para 

determinada minoria, enquanto não logramos êxito em sanar problemas básicos 

para humanidade, como a saúde e educação. (CAPRA, 2005 p. 39) 

Nas palavras de Heline Sivini Ferreira (2010, p. 07) “o progresso foi uma 

promessa não cumprida de uma sociedade industrial que anunciou o 

desenvolvimento, o crescimento econômico e o bem-estar da civilização como 

produtos da modernidade.” 

Esta ideia legitima a crescente capacidade destrutiva da sociedade, bem como 

a adoção de políticas neoliberais em detrimento do estado de bem-estar social, 

sendo estes os custos do progresso, indispensáveis para alcançar o bem-estar 

coletivo. Em contrapartida o presente é sempre caracterizado como período de 

transição, o vazio em si mesmo, para que a sociedade esteja focada no futuro e não 

perceba as nefastas consequências deste modelo, como a escassez de recursos 

naturais básicos, meio ambiente deteriorado e o excesso de resíduos. (CAPELLA, 

1998, p. 23-34) 

Para o modelo capitalista, o progresso refere-se à expansão de capital e 

produção de riquezas, haja vista que está fundamentado por uma racionalidade 

econômica e o desejo de mantê-lo constante resulta em níveis insustentáveis de 

exploração dos recursos naturais, evidenciando que é um falso indicador de riquezas 

por não considerar a depreciação das reservas naturais e exploração de recursos 

humanos. 

Em razão da prevalência dos ideais liberais, o progresso econômico ficou 

determinado pelas leis cegas do mercado, completamente desvinculado das 

condições ecológicas e formas de distribuição de riqueza, de modo que o próprio 

desenvolvimento sustentável foi integrado pelo capitalismo como forma de 

ultrapassar os limites naturais, sendo apenas uma estratégia de simulação para 

encobertar as origens da crise socioambiental, subvertendo o objetivo ecológico de 

preservação. (LEFF, 2006, p. 135-142) 

Assim, a expansão do modelo capitalista por meio da dominação de outras 

sociedades para garantir o progresso econômico não gera qualquer em bem-estar 



 

 
 
 
168 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

social, mas tão somente evidencia um processo de subdesenvolvimento, pelo qual 

os países considerados não desenvolvidos tem seus recursos socioambientais 

explorados em desacordo com os mecanismos ecológicos e culturais. De modo que 

gera o esgotamento dos recursos naturais e extermínio das culturas, 

consequentemente a perda de seu potencial produtivo que poderia ser utilizado para 

o desenvolvimento interno, conforme os interesses da sociedade local, impelindo-os 

à posição de inferioridade aos demais países dominantes por dependência. (LEFF, 

2009, p. 27-29) 

Essa visão de mundo obsoleta demonstra-se inadequada para gerir o mundo 

contemporâneo, resultando em problemas sistêmicos, interligados e 

interdependentes, considerando que as sociedades não podem ser pensadas de 

forma individualizada, mas completamente imersas no contexto da natureza, a fim 

de promover a percepção ecológica de que todos os fenômenos estão interligados. 

(CAPRA, 2006, p. 23-25) 

Logo, denota-se um cenário de policrises intimamente relacionadas, as quais 

formam a crise planetária, caracterizada por uma profunda agonia pela incapacidade 

de resolver os antigos problemas mundiais, bem como pelo surgimento de novos 

problemas sem perspectivas de resolução, a sociedade não logra êxito em se 

desvencilhar dos modelos obsoletos, impossibilitando o nascimento de diretrizes 

contemporâneas. (MORIN e KERN, 2011, p. 97-98) 

A referida crise caracteriza-se como complexa e multidimensional, 

produzindo reflexos em todas as esferas da sociedade, tendo em vista que todos os 

problemas mundiais são apenas facetas de uma mesma crise, inédita pela real 

ameaça de extinção de todas as formas de vida no planeta, tornando indispensável 

transformações profundas em todas as estruturas sociais para que as sociedades 

se integrem ao meio ambiente, agindo como um organismo vivo, enquanto no 

contexto atual, assemelha-se apenas à uma maquina dominadora. (CAPRA, 2005, p. 

19-38) 

Isto posto, faz-se necessário defini-la como crise socioambiental, vez que os 

problemas sociais e ambientais não podem dissociados e tratados de forma isolada. 

Ainda que haja uma construção da modernidade para desintegrar o ser humano da 

natureza, a percepção holística do meio ambiente contemplando inclusive os seres 
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humanos é substancial para transformar o contexto atual e possibilitar a 

preservação do planeta e todas as formas de vida que o habitam. 

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte e todas suas implicações socioambientais 

abordadas no capítulo anterior ilustram o contexto da crise, visto que se origina pelos 

anseios econômicos de progresso, desprezando e suprimindo qualquer outra forma 

de organização social, bem como os interesses locais para utilização dos recursos 

naturais. 

Deste modo, todos os benefícios supostamente atingidos pelo 

empreendimento não resultam proporcionalmente no aumento da qualidade de vida 

das pessoas que sofreram maior impacto, compelindo os povos indígenas e 

tradicionais em buscar outras formas de garantir sua subsistência distintas das 

práticas milenares de profunda dependência da natureza, já que o meio ambiente se 

restou completamente alterado e os recursos naturais comprometidos. 

Ainda, vislumbra-se efeitos semelhantes aos habitantes das cidades 

próximas ao empreendimento, as quais não receberam a infraestrutura adequada 

diante do célere crescimento populacional, comprometendo o acesso à serviços 

básicos de educação e saúde. Evidenciando a enorme capacidade econômica da 

UHE não gera proporcionalmente reflexos benéficos nas cidades próximas e 

comunidades tradicionais locais, restando para estes tão somente os custos e danos 

socioambientais. 

Estes elementos demonstram que é indispensável a transformação do modelo 

de vivência da sociedade hegemônica atual, especialmente conforme adverte Capella 

(1998, p. 54), a ilusão de desenvolvimento pleno almejado pelo sistema capitalista 

não poderá tornar-se universal pela notória limitação do planeta em comportar os 

níveis de consumo dos recursos naturais finitos e emissão de poluentes dos países 

ditos desenvolvidos por todos os países do globo, o que acarretaria uma catástrofe 

irreversível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte demonstra de forma 

inequívoca como os impactos de decisões pautadas exclusivamente em diretrizes 
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econômicas afetam profundamente os direitos socioambientais, sendo impossível 

individualizar os danos sociais e ambientais, especialmente quando a esfera social 

corresponde às sociedades indígenas e tribais, as quais possuem íntima conexão 

com a natureza e vivem de forma harmônica e integrada ao ecossistema, sofrendo 

diretamente por todos os danos causados ao meio ambiente. 

De mesmo modo, pelo presente caso verifica-se que o progresso econômico 

não reflete diretamente na qualidade de vida da sociedade, vez que o 

empreendimento está voltado a maximização dos lucros de um seleto grupo de 

pessoas distantes daquelas comunidades e que direcionadas por interesses 

individuais e econômicos não consideram todos os danos socioambientais 

ocasionados à região. 

Com isso, nota-se a impossibilidade de maximizar a qualidade de vida para 

todos os cidadãos a partir do modelo capitalista, já que os benefícios econômicos 

são angariados por pessoas que sequer conhecem a região enquanto os danos 

socioambientais afetam diretamente a população mais vulnerável e dependente das 

condições naturais locais. 

Por fim, a conivência estatal em garantir os interesses econômicos em 

detrimento do meio ambiente e das comunidades originárias e tradicionais torna-se 

evidente, bem como mascarar tais interesses como oriundos de toda a coletividade, 

violando todo ecossistema local e as tradições culturais dos povos para garantir a 

produção de riquezas benéfica para poucos indivíduos, enquanto a sociedade local 

carece de condições mínimas de subsistência. 

Deste modo, demonstra-se como a Usina Hidrelétrica de Belo Monte ilustra 

crise socioambiental global na qual os interesses econômicos sobrepõem a 

necessidade de garantir condições naturais adequadas para as futuras gerações e 

resultam em impactos imediatos para maior parcela da sociedade, de forma que os 

danos sociais e ambientais são indissociáveis e facetas de uma crise única 

resultante da incessante busca pelo progresso. 
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CULTURAIS, PLATAFORMA (DHESCA). Relatório da missão Xingu: violações de 
direitos humanos no licenciamento da UHE Belo Monte. Lisboa: DHESCA, 2010. 
 
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. De como a natureza foi expulsa da 
modernidade. Revista Crítica do Direito, n. 5, vol. 66, ago/dez, p. 88-106, 2015. 
WOOD, Ellen Meiksins. As origens agrárias do capitalismo. Revista Crítica Marxista, 
n. 10. São Paulo: Boitempo. P. 12-30. 2000. 
 
XINGU+. UHE Belo Monte. 2019. Disponível em: 
<https://xingumais.org.br/obra/uhe-belo-monte>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2019/Relatorio_VGX_2019.pdf
http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2019/Relatorio_VGX_2019.pdf
http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/14/historico
https://xingumais.org.br/obra/uhe-belo-monte


 

 8. INCENTIVO FISCAL E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ANÁLISE A PARTIR DO EIXO NORTEADOR DO 

BIG PUSH (AMAZONAS, BRASIL)  

 

FISCAL INCENTIVE AND ENVIRONMENTAL COMPENSATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT: ANALYSIS FROM THE GUIDING AXIS OF BIG PUSH (AMAZONAS, 

BRAZIL) 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424958-08  

Natércia Sampaio Siqueira1 

Tatiane Campelo da Silva Palhares2 

RESUMO 

O presente artigo objetiva analisar o tema do incentivo fiscal e da compensação 

ambiental a partir do Big Push como eixo ordenador da trajetória para um estilo de 

desenvolvimento sustentável, no sentido de tornar-se motor de um ciclo virtuoso de 

desenvolvimento, sobretudo ao produzir maior e melhor crescimento econômico, 

com inovação em tecnologias energéticas de baixa produção de carbono. A 

metodologia fundamenta-se em pesquisa interdisciplinar, com orientação 

epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito 

Constitucional, Ambiental e da Economia, com as técnicas de análise documental e 

de revisão bibliográfica, em face do objeto temático incentivo fiscal e compensação 

ambiental a partir do eixo norteador do Big Push. Equaciona-se o seguinte 

questionamento: quais as implicações para o desenvolvimento sustentável do meio 

ambiente a partir do eixo norteador do Big Push vinculado ao incentivo fiscal na Zona 

Franca de Manaus, empresa Moto Honda do Brasil, para inovação em tecnologias 
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energéticas de baixa produção de carbono? Acerca dos resultados, destaca-se que 

o Big Push a partir do incentivo fiscal contribuiu para que a empresa Moto Honda do 

Brasil desempenhasse suas atividades econômicas poluindo menos o meio 

ambiente, reduzindo a emissão de carbono dos veículos automotores. 

Palavras-Chave: Sustentabilidade ambiental. Incentivo fiscal na zona franca de 

Manaus. Moto Honda do Brasil. Eixo norteador do big push. Redução da degradação 

do meio ambiente.  

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the theme of tax incentives and environmental 

compensation based on the Big Push as an ordering axis of the trajectory for a style 

of sustainable development, and to become the engine of a virtuous cycle of 

development, especially by producing greater and better growth. economic, with 

innovation in low carbon energy technologies. The methodology stands out from 

interdisciplinary research, with an epistemological orientation in critical theory, 

bringing together theory and praxis in the articulation of Constitutional, 

Environmental and Economics Law, with the techniques of document analysis and 

bibliographic review, in view of the study and view of the thematic object “tax 

incentive and environmental compensation based on the guiding axis of the Big Push. 

The following question is raised, what are the implications for the sustainable 

development of the environment from the guiding axis of the Big Push linked the tax 

incentive in the Manaus Free Trade Zone, Moto Honda do Brazil company, for 

innovation low energy production technologies? carbon. Results, it highlighted that 

Big Push from the tax incentive contributed for the company Moto Honda do Brazil 

to perform its economic activities polluting less the environment, reducing the carbon 

emission of the motor vehicles. 

Keywords: Environmental Sustainability. Tax Incentive in the Manaus Free Trade 

Zone. Moto Honda do Brazil. Guiding axis of the Big Push. Reduction of 

Environmental Degradation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva analisar o tema do incentivo fiscal e da 

compensação ambiental a partir do Big Push como eixo ordenador da trajetória para 

um estilo de desenvolvimento sustentável para redução da degradação ambiental na 

Zona Franca de Manaus, empresa Moto Honda do Brasil. O Big Push (ou Grande 

Impulso) para a sustentabilidade representa uma coordenação de políticas (públicas 

e privadas, nacionais e subnacionais, setoriais, fiscais, regulatórias, financeiras, de 

planejamento, etc.) que alavanquem investimentos nacionais e estrangeiros para 

produzir um ciclo virtuoso de crescimento econômico, geração de emprego e renda, 

redução de desigualdades e lacunas estruturais e promoção da sustentabilidade 

ambiental (CEPAL/FES, 2019).  

Assim, no contexto do programa de cooperação técnica da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL com a Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para apoiar países selecionados da região 

em condições de elaborar suas estratégias de implementação da Agenda 2030, de 

acordo com um Big Push para a Sustentabilidade, a CEPAL somou aos esforços do 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE e parceiros do governo brasileiro 

para promover um grande impulso aos investimentos com foco em inovação em 

tecnologias energéticas de baixo carbono no Brasil. 

Assim, a Moto Honda da Amazônia, empresa localizada na Zona Franca de 

Manaus, apresenta como slogan: “O Poder dos Sonhos”, que busca representar o 

espírito de união, desafio e perseverança que faz da Honda, hoje, a maior fabricante 

de veículos automotores da América do Sul. A empresa Honda está há 48 anos 

presente na América do Sul, com a prioridade de crescer de forma sustentável, com 

foco em criar alegria para os clientes, parceiros de negócio e demais públicos com 

se relaciona. A visão para 2030 foi formulada em 2017, definida como maximizar o 

potencial da vida das pessoas em todo o mundo, por meio de tecnologias e soluções 

de mobilidade (RELATÓRIO DE SUSTENTABIIDADE - HONDA, 2021). 

Uma vez que se transformem os recursos extraídos da natureza em bens 

econômicos, estes são consumidos, acumulados em estoques físicos, reciclados ou 

convertidos em resíduos que retornam ao ambiente natural, a satisfazer as 
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necessidades e desejos humanos materiais. Outros artefatos feitos pelo homem 

dependem e incorporam recursos naturais, sejam eles destinados à alimentação, 

vestuário, habitação, transporte, comunicação, eletricidade, água potável, 

saneamento ou qualquer outro fim. 

A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com orientação 

epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito 

Constitucional, Ambiental e da Economia, com as técnicas de análise documental e 

de revisão bibliográfica, em face do objeto temático incentivo fiscal e compensação 

ambiental a partir do eixo norteador do Big Push. Equaciona-se o seguinte 

questionamento: quais as implicações para o desenvolvimento sustentável do meio 

ambiente a partir do eixo norteador do Big Push vinculado ao incentivo fiscal na Zona 

Franca de Manaus, empresa Moto Honda do Brasil, para inovação em tecnologias 

energéticas de baixa produção de carbono? Acerca dos resultados, destaca-se que 

o Big Push a partir do incentivo fiscal contribui para que as empresas desempenhem 

suas atividades econômicas, especificamente a empresa moto Honda do Brasil, 

poluindo menos o meio ambiente com a redução de emissão de carbono. 

 

2 SUSTENTABILIDADE E O DEVER DE COMPENSAR OS DANOS AMBIENTAIS  

 

Como interesse juridicamente tutelado, consoante acentua a norma 

constitucional brasileira (art. 225, CF/1988), o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é essencial à qualidade de vida, a ponto de impor ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às futuras gerações. Trata-se de 

mandamento constitucional que traduz a existência de um direito fundamental 

atrelado a um direito ao meio ambiente.  

O STF, ao analisar o direito ao meio ambiente, através do voto do Min. Celso 

de Mello (relator), o conceituou como um típico direito de terceira geração que 

assiste de modo subjetivamente indeterminado, a saber:  

 

O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – 

constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do 

processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um 
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poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num 

sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 

princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, 

sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 

concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, 

que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a 

todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e 

constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão 

e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores 

fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade. [MS 

22.164, rel. min. Celso de Mello, j. 30-10-1995, P, DJ de17-11-1995. 

 

Além de ter afirmado o direito ao meio ambiente, o STF fez um vínculo desse 

direito com a qualidade de vida equilibrada das gerações presentes e futuras. A 

qualidade de vida é um elemento finalístico do Estado. A continuidade na boa gestão 

do meio ambiente traduz o que se chama de “desenvolvimento sustentável” 

(MACHADO, 2007). 

O desenvolvimento sustentável pressupõe o exercício da atividade econômica 

de forma compatível com a proteção ambiental. A exploração da atividade 

econômica deve ser feita de acordo com a capacidade dos ecossistemas, com a não 

utilização predatória de recursos não renováveis. O consumo e o desenvolvimento 

devem ser sustentáveis, no sentido de respeitar o meio ambiente e garantir a 

qualidade de vida, haja vista que progresso não é desenvolvimento desenfreado, mas 

valorização humana.  

Surge a necessidade de os segmentos sociais acatarem os argumentos da 

“sustentabilidade” em sua íntegra, como “substantivo”, e não na perspectiva parcial 

ou adverbial – sustentável. O uso do termo ‘sustentável’, empregado na pós-

modernidade, consiste na autoimplicação de um caráter subsidiário, apenas 

agregável ao substantivo desenvolvimento, este sim princípio e fim de todo o agir 

humano, seja da perspectiva individual ou social.  

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=22164&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M#_blank
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=22164&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M#_blank
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O Poder Público e a coletividade deverão defender e preservar o meio ambiente 

desejado, e não qualquer meio ambiente. O meio ambiente a ser defendido e 

preservado é aquele ecologicamente equilibrado, conforme o instituído no art. 225 

da Constituição de 1988, de modo que se descumpre a Constituição quando o Poder 

Público e a coletividade permitem o desequilíbrio do meio ambiente (MACHADO, 

2007). Nesse sentido, o equilíbrio ecológico e ambiental não significa uma 

permanente inalterabilidade das condições naturais, contudo a harmonia e a 

proporção devem ser buscadas pelo Poder Público e pela coletividade. 

 

Figura 1 – determinantes potenciais do crescimento para o mercado ambiental 

 

 

                   Fonte: CEPAL, 2021. 

 

Verifica-se que o Brasil, está com 4 no score e a 2 qualidade regulatória do 

índice de desenvolvimento de áreas verdes. Para que se possa assegurar o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve-se prevenir a degradação 

ambiental, que consiste no esgotamento ou destruição de um recurso 
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potencialmente renovável, como solo, pastagem, floresta ou vida selvagem por sua 

utilização em ritmo acelerado. Se tomada como deterioração, desgaste ou estrago, 

degradação corresponde a qualquer ocorrência que traga como resultado um 

prejuízo ao meio ambiente (MARQUES, 2005). 

Pouco se pode dizer do comportamento do homem moderno que não degrade, 

ainda que de forma reduzida, o meio ambiente. O Protocolo Adicional do Trabalho de 

Assunção sobre Meio Ambiente, elaborado no âmbito do Mercosul, define dano 

ambiental como “toda perda, diminuição ou prejuízo sensível inferido ao meio 

ambiente e a um ou mais de seus componentes” (MARQUES, 2005). 

 

3 INCENTIVO FISCAL NA ZONA FRANCA DE MANAUS/AMAZONAS  

 

Em face das características dos tributos quanto à sua finalidade, destacam-

se a fiscalidade, a extrafiscalidade e a parafiscalidade. Assim, a fiscalidade não 

corresponde a uma finalidade especifica, sendo o vetor de disponibilidade financeira 

para os cofres públicos. É a regra geral dos impostos. Diz-se, também, que um tributo 

é fiscal quando o sujeito da obrigação tributária é o mesmo sujeito titular da 

competência tributária para instituí-lo. 

A Isenção do Imposto de Renda de empresas que desenvolvam atividades 

prioritárias, parcial ou total, do IRPJ é aplicável a empresas localizadas na Amazônia 

Legal que atendam a determinados critérios definidos em função de sua importância 

para o desenvolvimento desta região. Ademais, a isenção parcial de 50% do imposto 

devido pode beneficiar as empresas em operação na região que se dediquem a uma 

vasta gama de atividades definidas conforme o artigo 83, da Resolução nº 7.077 do 

Conselho Deliberativo da Sudam.  

A isenção total, por seu turno, aplica-se aos empreendimentos industriais e 

agrícolas que se instalarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem na 

Amazônia Legal. As atividades que podem se beneficiar do incentivo são as 

definidas, com a exclusão, nos artigos 61 e 83 da mesma Resolução, referente a 

energia, transporte em geral, telefonia e rede de satélites, além de turismo e 

armazenagem. O valor da isenção em qualquer dos dois casos assinalados somente 

poderá ser utilizado para absorção de prejuízos ou aumento de capital social, não 
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podendo ser distribuído aos sócios. Além disso, o valor deverá ser aplicado em 

atividades diretamente ligadas à produção ou operação da empresa beneficiária. A 

manutenção dos incentivos, após sua concessão, é condicionada ao atendimento de 

uma série de padrões de desempenho, quais sejam: 

1) cumprimento, após o segundo ano de fruição do benefício, das metas 

físicas de produção e de emprego previstas no projeto aprovado pela Sudam, assim 

como da legislação trabalhista e das normas de proteção e controle do meio 

ambiente;  

2) atendimento, após o 5º ano de fruição do benefício, de pelo menos dois dos 

seguintes critérios: efeito social – incorporação de três vantagens sociais não 

compulsórias nos campos da saúde, educação, moradia, alimentação, transporte, 

creche, lazer ou participação dos empregados nos lucros; efeito substituição – 

utilização de fontes de energia não convencionais e não poluentes, ou adoção de 

tecnologia moderna de processamento e/ou acondicionamento dos insumos e/ou 

produtos regionais; efeito integração – incorporação ao quadro de pessoal de pelo 

menos 25% de mão-de-obra qualificada de nível superior recrutada na região, bem 

como a garantia de estágio anual a estudantes de vários níveis, em um percentual 

não inferior a 10% do total de empregos.  

Esses incentivos vêm sendo concedidos desde o ano de 1969. Já a isenção 

parcial tem sido concedida durante o prazo de duração da política, inicialmente 

vigente até 1982 e atualmente estendida até 1994. A respeito da abrangência da 

Zona Franca de Manaus (ZFM), a expressão ‘incentivo fiscal’ está relacionada com a 

conduta de estimular, incitar e instigar. Os incentivos fiscais também podem ser 

conceituados como o estímulo realizado pelo Governo com parcerias com a iniciativa 

privada, através de renúncias de receitas públicas, para desenvolver setores 

importantes no país. Esse tipo de incentivo ganhou destaque no cenário nacional a 

partir de 1960, porém apenas na década de 1980 observou-se a ampliação e a 

consolidação dessas políticas em âmbito federal, com o objetivo de viabilizar o 

aumento e a efetividade da participação das empresas nas demandas sociais e 

econômicas (GOLDSTEIN, 2007). 

A Zona Franca de Manaus (ZFM) torna-se de fundamental importância para 

os habitantes e para a economia do país. Ressalta-se que os prejuízos tendem a ser 
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maiores quando há a revogação da isenção sem observância do princípio da 

anterioridade. Assim, conforme Gina Pompeu (2012, p. 118), “para aliar o 

desenvolvimento econômico humano ao desenvolvimento nas esferas local e global, 

será essencial a presença constante de instituições sociais e do Estado 

responsável”. 

Por isso, a constante preocupação em aliar desenvolvimento econômico a 

desenvolvimento humano é de vital importância, haja vista que as pessoas da região 

Norte, e não apenas do Estado do Amazonas, utilizam a ferramenta econômica da 

geração de emprego da Zona Franca de Manaus. Portanto, uma possível revogação 

do incentivo da isenção referente aos impostos tributários geraria sério risco do 

retrocesso na história. Diante disso, tem-se que: 

 

[...] valores humanos devem ser transnacionais atravessar Estados e serem 

inferidos nas Constituições e ordenamentos jurídicos. Nesse contexto, o mundo 

deve ser plano. Pondera-se, porém, que para o necessário desenvolvimento local, 

haja vista, as necessidades locais de cada região (POMPEU, 2012, p. 122). 

 

Os Estados devem refletir que, apesar de a Zona Franca de Manaus gerar 

renda e emprego, os indivíduos, em contrapartida, continuam sendo abandonados 

quanto à prestação de direitos fundamentais básicos, como o direito à educação e à 

saúde, como destacam os dados do IBGE (último Censo 2010). No que se refere ao 

IDEB, as escolas públicas, nas séries iniciais, apresentam um percentual de 5,3% e, 

nas séries finais, um percentual de 4,4%. 

Nesse caso, existe a necessidade de reavaliar o modelo da Zona Franca de 

Manaus/AM, pois é necessário dar mais atenção à sociedade e fazer com que a 

geração de emprego não vise, como fator principal, ao lucro, mas sim ao 

desenvolvimento da região. Tocqueville (1998) destaca que o grande mal moral é o 

individualismo, ferrugem da sociedade, que torna o cidadão vazio de toda essência 

de civismo e interesse do bem comum. Assim, tem-se que: 
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Tabela 1 – Impacto hipotético da restituição do ICMS sobre o preço de venda e o 

valor do imposto devido na produção industrial da ZFM 

 

 

Fonte: Brasil, IPEA (2019, p. 61). 

 

A restituição do ICMS não diminui a desigualdade social nem ambiental, 

exceto no caso dos produtos que utilizam insumos importados, em que ocorre uma 

redução 1,8 vez maior em comparação com o observado para os produtos 

destinados ao mercado do restante do país. A desigualdade diante do mercado 

regional deve-se basicamente às alíquotas mais elevadas do ICMS para os produtos 

vendidos no mercado regional em comparação com as exportações. Os produtos que 

utilizam insumos estrangeiros apresentam uma carga tributária bem mais alta do 

que os produtos com insumos das demais origens, em decorrência da tributação dos 

insumos importados. 

Nos demais casos, o ICMS sobre os insumos é deduzido do valor a ser pago, 

seja como crédito fiscal (insumos regionais) ou crédito fiscal presumido (insumos 

de outras regiões). Isso constitui uma proteção adicional à produção de insumos 

realizada no restante do país frente à produção estrangeira. A restituição não altera 

esse quadro, exceto no que respeita à produção para o mercado regional.  

Entre os produtos que utilizam insumos nacionais, a carga tributária é mais 

baixa para os que utilizam insumos regionais. É mais favorável ainda se o produto 

for destinado ao mercado nacional. Em segundo lugar, vêm os produtos que utilizam 

insumos do Nordeste. A situação não é alterada pela restituição. Ao longo dos anos, 

a intensidade dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas não 
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sofreu grandes alterações, seja em termos do nível dos benefícios oferecidos, seja 

quanto à discriminação entre os beneficiários. 

Com base nesses dados, torna-se preciso o eixo norteador do Big Push para 

o grande impulso como forma de reduzir gases e poluentes no meio ambiente. 

Torna-se necessária a defesa dos incentivos fiscais para que esse grande impulso 

em face do Big Push possa corroborar a redução de gases e situações poluentes 

para a defesa de um ambiente sustentável.  

 

Gráfico 1 – Evolução das variáveis de desenvolvimento sustentável da Zona Franca 

de Manaus a partir do incentivo fiscal impulsionado pela redução de carbon 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE, Suframa e Ministério da Saúde – 

SINASC/SIM. 

 

Primeiramente, o Produto Interno Bruto per capita cresceu, em média, 7,88% 

no período. Isso pode estar relacionado com o desempenho significativo que a 

produção industrial e, consequentemente, o PIM têm na economia amazonense. Em 

paralelo, na medida em que acontecem eventos de ordem conjuntural, como a crise 

cambial de 1999 dos Estados Unidos, verificam-se desacelerações, ou seja, 

crescimento em intensidade menor do que no ano anterior. Por exemplo, o PIB per 

capita cresceu 6,71% em 2008, enquanto no ano de 2007 houve uma variação 

positiva de 11,89% em relação a 2006. 
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Dado que todo fluxo de produção possui geração de renda correspondente, é 

possível considerar que o PIB per capita representa a renda per capita gerada no 

Estado. Entretanto, não se pode afirmar que a geração de renda é equivalente à sua 

distribuição.  

Parte dos motivos para não fazer tal associação está nos diferenciais de 

variação percentual do PIB e da população do Estado ao longo do tempo. Em se 

tratando da última, percebeu-se que esta variou 4,04%. Essa variação está menos 

proporcional do que a do PIB per capita. Outro aspecto a ser considerado é a 

desigualdade na distribuição da renda.  

 

3.1 Visão 2030 – Honda South América 

 

Pelo quinto ano consecutivo, a Honda South América (HSA) apresenta seu 

Relatório de Sustentabilidade, que contempla os destaques da empresa na gestão de 

temáticas ambientais, sociais e de governança das subsidiárias regionais instaladas 

no Brasil, na Argentina, no Peru e no Chile, exceto quando indicado, durante o período 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Esse relatório foi elaborado de acordo 

com os GRI Standards: opção essencial, conferindo ao relato maior transparência e 

rigor semelhante ao de documentos financeiros. 

Considerando que em 2018 foi realizado um processo robusto de identificação 

e priorização dos temas materiais para a Honda South América, em 2019 não foram 

identificados fatos relevantes que provocassem alteração nos assuntos reportados. 
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Figura 2 – Temas-chave da sustentabilidade para a empresa Moto Honda 

 

Fonte: relatório de sustentatibilidade - Honda, 2019. 

 

Na América do Sul, a Honda está presente desde 1971, constituída como um 

dos blocos administrativos que compõem as operações globais da companhia, a 

importar e produzir motocicletas, automóveis, quadriciclos e produtos de força, além 

da mais recente comercialização do jato executivo HondaJet. 

O modelo de atuação da Honda leva em conta a geração de resultados e o 

compartilhamento de ganhos com todos os públicos de relacionamento, 

considerando a sustentabilidade de toda a operação. O objetivo é gerenciar um 

crescimento sustentável com base nos padrões do mercado e nos riscos com 

potencial de impactar as operações na região e em escala global. A avaliação leva 

em conta os requisitos ambientais, sociais, financeiros, em saúde e segurança 

ocupacional e confiabilidade operacional, bem como as questões relativas aos 

parceiros de negócios. 

 

4 A EMPRESA HONDA NA REDUÇÃO DA EMISSÃO DE CARBONO NO MEIO AMBIENTE  

 

Minimizar os impactos ambientais de sua atuação, ao criar produtos cada vez 

mais amigáveis ao meio ambiente e revisar suas atividades corporativas, é a 
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premissa da Honda. É com base nela que a empresa tem norteado sua atuação. Em 

sua visão para 2030, a criação de uma sociedade livre das emissões de carbono é 

uma das diretrizes centrais da estratégia para a sustentabilidade da empresa em 

longo prazo. Com expertise global no tema, todas as filiais da Honda no mundo 

possuem compromisso com essa diretriz. Além disso, a fim de reduzir o impacto de 

suas operações, a empresa desenvolveu o conceito de Green Factory, aplicado em 

todas as suas unidades fabris para gerenciar resíduos, eficiência energética, uso 

racional da água e redução das emissões atmosféricas.  

A Honda declarou a meta global de redução de 50% na intensidade das 

emissões de CO2 em suas operações até 2050, em comparação com os níveis do ano 

2000. Esse compromisso direciona a definição de metas em atividades produtivas, 

corporativas e no nível de emissão dos produtos e serviços (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE – HONDA, 2019). 

A política da Honda é adotar a tecnologia certa, no local certo, no momento 

certo. Desse modo, a empresa decide pela implementação do tipo de motorização 

mais adequada a cada região, considerando as diferenças nas políticas públicas e 

regulamentações na matriz energética, na infraestrutura disponível e nas 

características do mercado consumidor. No Brasil, a Honda segue melhorando o 

desempenho ambiental da sua linha de produtos, tanto de motocicletas como de 

automóveis.  

Em 2019, destaca-se o lançamento do HR-V Touring, que inaugurou a 

motorização 1.5 turbo no modelo de automóvel mais vendido pela marca no país. 

Com isso, o HR-V junta-se ao Accord, ao CR-V, ao Civic e ao Civic Si entre os modelos 

que apresentam a tecnologia de motores turbinados capazes de oferecer ótimo 

desempenho e baixo nível de emissões. Na área de eletrificação, a Honda reafirmou 

a estratégia de introduzir no Brasil três modelos híbridos até 2023 e anunciou o 

Accord como o primeiro a chegar ao país. A tecnologia híbrida da Honda – e: HEV – 

traz um sistema único composto por dois motores elétricos (um gerador e outro de 

propulsão) e um motor a combustão, que se conectam entre eles proporcionando 

três modos possíveis de condução: o somente elétrico, o híbrido ou a combustão. O 

sistema automaticamente opta pela opção que oferece a melhor relação entre 
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desempenho e baixo consumo, conforme as condições de rodagem (RELATÓTIO DE 

SUSTENTABILIDADE – HONDA, 2019). 

Outra iniciativa chave para a Honda na América do Sul para atingir as metas 

de redução de emissões é a diversificação de suas fontes de energia. O parque eólico 

Honda Energy é o principal exemplo desse compromisso. Somado aos esforços das 

unidades da Honda Argentina e Moto Honda da Amazônia em adquirir parte de sua 

energia elétrica do mercado de fontes renováveis, a Honda South América possui 

hoje cerca de 30% de sua energia elétrica proveniente de fontes limpas. 

A redução da taxa de intensidade de emissões observada em 2019 se deve à 

mudança no fator de emissão do consumo de energia elétrica na Honda Automóveis 

do Brasil (de 0,0927 para 0). Essa mudança acarretou a redução nas emissões de 

CO2 dentro do escopo 2, levando a taxa de intensidade de 51,50 kg CO2/unidade para 

43,46 kg CO2/unidade. A fim de entender, quantificar e gerenciar suas emissões, a 

Honda Brasil utiliza uma metodologia internacional e padronizada, uma vez que 

participa anualmente do Programa Brasileiro GHG Protocolo (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE – HONDA, 2019) 

Para calcular a intensidade de emissões de gases de efeito estufa, realiza-se 

a somatória das emissões de CO2 de Escopo 1 e 2 e divide-se o resultado pelo 

número de produtos produzidos na Honda América do Sul (incluindo automóveis, 

motocicletas e quadriciclos). A redução da taxa de intensidade de emissões 

observada em 2019 se deve à mudança no fator de emissão do consumo de energia 

elétrica na Honda Automóveis do Brasil (de 0,0927 para 0). Essa mudança acarretou 

a redução nas emissões de CO2 dentro do escopo 2, levando a taxa de intensidade 

de 51,50 kg CO2/unidade para 43,46 kg CO2/unidade (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE – HONDA, 2019). Assim, destaca-se que: 

 

A economia ecológica trouxe à superfície submerso do iceberg da dívida. O jogo 

da dívida não é uma questão moral sujeita a um cálculo estritamente econômico. 

O que esta em jogo não é a dívida financeira do terceiro mundo, mas a dívida 

oculta do primeiro e do segundo mundo: o hiperconsumo do norte e a 

superexploração ecológica do sul, a pilhagem, a rapina e a devastação dos 

recursos do mundo “subdesenvolvido” que alimentou o desenvolvimento 
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industrial, esvaziando seus potenciais produtivos e deteriorando seus recursos 

ambientais (LEFF, 2001).  

 

Além dessa redução de emissão de carbono, a empresa montou o Parque 

Eólico da Honda Energy. A Honda no Brasil tem se esforçado para cumprir a meta 

global de 50% de redução nas emissões de CO2 até 2050. O parque eólico da Honda 

Energy é exemplo disso. Primeiro do setor automotivo nacional e do grupo Honda no 

mundo, o empreendimento foi inaugurado em novembro de 2014 e está localizado 

na cidade de Xangrilá (RS). O parque produz energia suficiente para atender a toda a 

demanda de energia elétrica da unidade de Sumaré, no interior de São Paulo, onde 

estão localizados a fábrica de automóveis, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

de Automóveis e o escritório sede da marca na América do Sul. A Honda encerrou o 

ano de 2019 com 12.022 pessoas em seu quadro de colaboradores permanentes e 

607 não permanentes. Assim, a Honda gerencia o seu capital humano e cria uma 

cultura corporativa que proporciona diferencial competitivo sustentável no longo 

prazo (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE – HONDA, 2019) 

 

5 EIXO NORTEADOR DO BIG PUSH (GRANDE IMPULSO) PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  

 

O criador dessa teoria foi Paul Rosenstein-Rodan em 1943. Outras 

contribuições foram feitas posteriormente por Murphy, Shleifer e Vishny em 1989. 

Análises desse modelo econômico usualmente utilizam a teoria dos jogos. A teoria 

do modelo enfatiza que países em desenvolvimento necessitam de grande 

quantidade de investimentos para alcançar o caminho do desenvolvimento de seu 

estado atual para trás. Essa teoria propõe que um programa de investimento bit by 

bit não impactará o processo de crescimento tanto quanto é necessário para os 

países desenvolvidos (CEPAL, 2021).  

De acordo com a abordagem do Big Push para a sustentabilidade (CEPAL/FES, 

2019), destravar investimentos nacionais e estrangeiros para essa mudança requer 

ampla coordenação de políticas. Se uma ampla gama de políticas (públicas e 

corporativas, regulatórias e de mercado, nacionais e subnacionais, 
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macroeconômicas, energéticas, climáticas e científicas, tecnológicas e de inovação, 

etc.) estiver alinhada e coesa com o estilo de desenvolvimento que o país busca 

construir, um ambiente favorável para mobilizar os investimentos necessários é 

criado, com base em incertezas reduzidas, sinais de preços corrigidos e um mix 

adequado de políticas.  

O aumento dos investimentos sustentáveis pode levar a um grande impulso 

para um novo ciclo de crescimento econômico, criação de empregos, inclusão social, 

desenvolvimento de cadeias produtivas e capacidades tecnológicas, enquanto 

melhora a sustentabilidade ambiental. 

A América Latina e o Caribe (ALC) possuem uma dotação significativa de 

recursos naturais renováveis e não-renováveis. Muitos dos países da região se 

especializaram na exportação de matérias-primas, que representa importante fonte 

de divisas e receitas fiscais, mas também tende a aumentar a pressão sobre esses 

recursos e o conflito social. O uso inadequado de recursos naturais pode colocar em 

risco a sustentabilidade do estilo de desenvolvimento da região. Ao mesmo tempo, a 

disponibilidade de recursos naturais pode ser uma oportunidade para um estilo de 

desenvolvimento mais sustentável. 

O uso de materiais e energia de economias ou metabolismo social gera 

pressão sobre o meio ambiente e os recursos naturais. O uso crescente de materiais 

contribui para mudanças climáticas, acidificação e eutrofização de corpos d’água, 

perda de biodiversidade, erosão do solo e emissões de gases de efeito estufa e 

poluição do ar. Em última análise, pode levar ao esgotamento de certos recursos 

naturais e causa escassez de abastecimento de alguns materiais críticos a médio 

prazo. 

A quantidade, qualidade e padrão das trocas biofísicas configuram o perfil 

metabólico das sociedades humanas. O metabolismo social pressiona o meio 

ambiente ao extrair recursos naturais (escassez, uso excessivo, capacidade de 

regeneração dos ecossistemas) durante sua transformação e consumo (emissões e 

poluição) e quando são descartados (resíduos e capacidade de absorção de 

ecossistemas). A operacionalização do conceito de metabolismo social permite 

preparar uma análise da eficiência no uso de materiais, energia e água, do 
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desacoplamento do crescimento econômico em relação ao uso desses recursos, da 

economia circular, dos fluxos de materiais e do intercâmbio ecológico desigual. 

O nível e a eficiência no uso de recursos são questões centrais no debate 

político internacional. Nas últimas décadas, agendas de políticas públicas vêm 

sendo implementadas em diversos locais. Para reduzir o uso de materiais e aumentar 

a eficiência dos recursos ou a produtividade dos materiais, há esforços para 

modificar os padrões de consumo e a produção em direção a padrões mais 

sustentáveis, no sentido de alcançar maior eficiência no uso de materiais e energia, 

bem como minimizar o desperdício (os 3Rs – reduzir, reutilizar e reciclar). 

Em escala global, as Nações Unidas, com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), afirmaram que a gestão e o uso sustentável dos 

recursos naturais são condicionantes necessários para alcançar um futuro melhor 

para as gerações atuais e futuras (CEPAL, 2021).  

 

Figura 2 – Mapa do mercado de créditos de carbono na América Latina em 2019 

 

 

                      Fonte: CEPAL, 2021. 

 

Essa abordagem considera que o desenvolvimento da inovação em 

tecnologias energéticas de baixa produção de carbono ocorre dentro de um amplo 

sistema de inovação em que múltiplos mecanismos de incentivos e atores 
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desempenham um papel fundamental. A mudança para um sistema energético mais 

sustentável requer investimentos significativos. Também são necessários 

investimentos complementares na construção de capacidades e competências 

científicas, tecnológicas e inovativas para equipar a economia e a força de trabalho 

com as capacidades necessárias para tornar essa transição uma oportunidade para 

o desenvolvimento socioeconômico. Ademais destaca-se que: 

 

O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos 

países ou estados-nações que realizam sua revolução capitalista, e se 

caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, 

acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e 

incorporação de progresso técnico. Uma vez iniciado o desenvolvimento 

econômico tende a ser relativamente automático ou autossustentado na medida 

em que no sistema capitalista os mecanismos de mercados envolvem incentivos 

para o continuado aumento do estoque de capital e de conhecimentos técnicos 

(BRESSER-PEREIRA, p. 01, 2006).  

 

Isso não significa que as taxas de desenvolvimento serão iguais para todos, 

pelo contrário variarão substancialmente dependendo da capacidade das nações de 

utilizarem seus respectivos estados e sua principal instituição econômica, o 

mercado para promover o desenvolvimento. O Brasil é um pais que tem um estado 

grande em termos de carga tributária, especialmente considerando o nível de renda 

per capita.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os mecanismos de incentivos e a inovação em tecnologias energéticas de 

baixa produção de carbono dependem da transformação do sistema energético que 

um país pretende alcançar. Há vários possíveis tipos de transição energética, o que 

geralmente envolve a coordenação de investimentos em áreas complementares, tais 

como fontes de baixa produção de carbono, geração distribuída, rede inteligente, 

veículos automotores elétricos, infraestrutura de recarga, eficiência energética e 

gerenciamento de demanda de energia.  
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Essa expressão de desenvolvimento permeia a legislação ambiental desde a 

Declaração de Estocolmo, em 1972. Tudo que se fez foi acrescentar o adjetivo 

sustentável a fim de amenizar os efeitos. A situação do ambiente demanda um 

repensar do sistema econômico, o que exige revalorização da civilização atual em 

seus múltiplos aspectos, de modo que seja presidido por uma ética atenta a um 

ponto de vista complexo, em conformidade com a complexidade da vida.  

É preciso escolher: pretende-se uma economia da destruição ou uma 

economia da criação? Para superar a crise civilizacional presente, urge mudar-se de 

rota, no sentido da aplicação da compensação ambiental, respeitando a aplicação da 

norma e dos princípios, em que o homem se reconheça como parte da natureza, e 

não como seu senhor.  

Bastam algumas referências aos riscos ambientais contemporâneos para se 

ter uma noção clara acerca do referido prolongamento de efeitos danosos no espaço 

e no tempo. Diante do cenário atual de degradação ambiental, verifica-se que a 

existência de mecanismos jurídicos para a recomposição da qualidade ambiental 

constitui somente um aspecto, dentre vários, para assegurar a manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Há necessidade de mudar a forma de 

interação entre os elementos, de modo que não seja dissociado o pensamento 

econômico do viés ecológico, naquilo que se convencionou denominar de 

sustentabilidade.  
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9. UMA REFLEXÃO DA RACIONALIDADE A PARTIR DO FILME RADIOACTIVE: 

CONCRETIZAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL? 

 

A REFLECTION OF RATIONALITY FROM THE RADIOACTIVE FILM:  

ACHIEVEMENT OF THE DEMOCRATIC STATE OF ENVIRONMENTAL LAW IN BRAZIL? 
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Andressa de Figueiredo Farias2 

RESUMO 

Neste artigo, a partir do recurso estético proporcionado pela linguagem audiovisual 

do filme Radioactive, e com a intenção de que a arte analisada sob o ponto de vista 

do direito provoque possível mudança de mentalidade no leitor, demonstrou-se a 

crise verificada com a mentalidade positivista moderna, essa norteadora da 

racionalidade econômica, consumerista e tecnológica de coisificação e 

superexploração da natureza. Em seguida, com a virada propiciada pela nova 

racionalidade ambiental, fundada no pensamento crítico que (re)funcionalizou os 

direitos da natureza em prol da vida e através de uma política ética ambiental, 

convivencial e sustentável, que admite a realidade a partir da complexidade, 

discorreu-se sobre a consagração legal e constitucionalizada do Estado 

Democrático de Direito Ambiental no Brasil, para, em seguida, responder se diante da 

atual conjuntura vivenciada por esse Estado Ambiental há, de fato, a sua 

concretização. A metodologia utilizada consiste em uma pesquisa bibliográfica, 

documental, pura, exploratória e qualitativa. Concluiu-se que há a necessidade de o 

Estado brasileiro implementar políticas públicas capazes de conciliar a proteção ao 
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Advogada. E-mail: andressaffarias2@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-5027-1584. 

https://doi.org/10.36592/9786587424958-09


 

 
 
 
198 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

meio ambiente e o desenvolvimento econômico e sustentável, de modo que haja a 

concreta efetivação de um Estado Democrático de Direito Ambiental. 

Palavras-chave: Radioactive. Linguagem audiovisual. Estado democrático de direito 

ambiental. Meio ambiente. Racionalidade ambiental.  

 

ABSTRACT 

In this article, based on the aesthetic resource provided by the audiovisual language 

of the film Radioactive, and with the intention that the art seen from the point of view 

of the law provokes a possible change of mentality in the reader, the crisis verified 

with the positivist mentality was demonstrated. modern, this guiding economic, 

consumerist and technological rationality of objectification and overexploitation of 

nature. Then, with the turn brought about by the new environmental rationality, 

founded on critical thinking that (re) functionalized the rights of nature in favor of life 

and through an environmental, convivial and sustainable ethical policy, which admits 

reality from the complexity, the legal and constitutionalized consecration of the 

Democratic State of Environmental Law in Brazil was discussed, in order to then 

answer whether, in view of the current situation experienced by this Environmental 

State, there is, in fact, its realization. The methodology used consists of a 

bibliographic, documentary, pure, exploratory and qualitative research. It was 

concluded that there is a need for the Brazilian State to implement public policies 

capable of reconciling environmental protection and economic and sustainable 

development, so that there is a concrete implementation of a Democratic State under 

Environmental Law. 

Keywords: Radioactive. Audiovisual language. Democratic state of environmental 

law. Environment. Environmental rationality.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O filme Radioactive aborda a história de Marie Curie, cientista polonesa que, 

juntamente ao pesquisador Pierre Curie, descobriu os elementos rádio e polônio e a 

radioatividade, nome dado aos raios emitidos por eles em virtude da instabilidade 

dos átomos. Até hoje, essa descoberta, que ocasionou uma revolução no estágio da 
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ciência à época, é responsável por consequências positivas para a vida humana, 

como é o caso do tratamento do câncer, com a possibilidade de diminuição dos 

tumores. 

 Entretanto, os novos elementos e a radiação também foram utilizados para a 

construção da bomba atômica, que tem capacidade considerável de destruição da 

vida humana e do meio ambiente. Embora a intenção dos cientistas fosse pesquisar 

para contribuir positivamente para a coletividade, a descoberta deles também foi 

instrumento dos anseios particulares de determinados grupos de pessoas, tornando 

evidente a realidade ambivalente na qual as descobertas foram inseridas. 

Assim, esse recurso audiovisual foi eleito, uma vez que transmite ao 

telespectador (e ao pesquisador) importantes questões da racionalidade pautada na 

funcionalização da natureza à serviço da economia, tecnologia e consumo, em que a 

ciência restou utilizada como mero instrumento de poder. O objetivo é, portanto, 

utilizar-se do recurso estético proporcionado pela arte para provocar uma possível 

mudança de mentalidade quanto ao problema da subordinação do pensamento 

tecnológico à ambição econômica, a qual, geralmente, não dialoga com a natureza, 

mas a quer subordinar.   

 Nessa perspectiva, o problema que se apresenta parte da crise verificada com 

a mentalidade positivista moderna, que coisifica e superexplora a natureza para, a 

partir disso, refletir sobre a racionalidade ambiental proposta por Leff, diante da 

complexidade identificada por Morin e, ao final, responder se diante da atual 

conjuntura vivenciada pelo Estado Democrático de Direito Ambiental há, de fato, a 

sua concretização, sobretudo quando visto a partir da realidade brasileira.  

A metodologia utilizada constitui pesquisa bibliográfica e documental, por 

meio da consulta a livros, artigos científicos e documentos relacionados ao Estado 

Democrático de Direito Ambiental; pura, tendo em vista que se aplicou o 

conhecimento adquirido; exploratória, uma vez que houve o aperfeiçoamento das 

ideias desenvolvidas, considerando aspectos variados do assunto estudado; e 

qualitativa, com enfoque interpretativista do tema e atribuição de significado às 

informações coletadas. 

O texto divide-se em três partes. Inicialmente, expõe a importância que a arte 

tem para a compreensão do Direito, utilizando-se do filme Radioactive para 
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evidenciar a má utilização de descobertas científicas em virtude do interesse de 

grupos restritos de pessoas, ressaltando a racionalidade característica da era 

moderna e pautada no positivismo. Depois, aplicando as reflexões extraídas do 

recurso audiovisual supramencionado, abordam-se as crises da racionalidade e da 

modernidade, em cuja características se verificam a coisificação da natureza em 

função do homem para, em seguida, explicar a racionalidade ambiental ensinada por 

Leff, inserida no mundo complexo de Morin. Por último, trata-se da 

constitucionalização do direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, no Brasil, resultando no denominado Estado Democrático de Direito 

Ambiental, em que sua efetivação depende do papel ativo do Estado, por meio da 

elaboração de políticas públicas, para que haja uma concreta efetivação.  

 

1 A LINGUAGEM AUDIOVISUAL DO FILME RADIOACTIVE: BREVE 

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS CENAS ANALISADAS  

 

A partir da experiência estética provocada pela arte, é possível uma 

modificação de consciência não só do artista, mas igualmente do espectador 

(FREITAS; LEITE, 2015), isso porque a linguagem audiovisual é instrumento que 

facilita uma condição de recriação mental, em que o espectador produz arte tanto 

quanto quem o faz, posto que o contexto subjetivo de quem a aprecia é elemento que 

viabiliza a (re)significação daquilo que é apreciado (XEREZ, 2014).  

Especificamente no âmbito da ciência jurídica, Xerez (2014) identificou que o 

“Direito na arte” está presente em diversos temas artísticos que propiciam essa 

associação, razão pela qual, neste trabalho, o filme Radioactive fora escolhido como 

recurso audiovisual que fala ao telespectador (e ao pesquisador) sobre as 

importantes questões da racionalidade pautada na funcionalização da natureza à 

serviço da economia, tecnologia e consumo, em que a ciência restou utilizada como 

mero instrumento de poder.  

O filme Radioactive, disponível na plataforma de streaming Netflix e lançado 

em 2019, retrata a história de Marie Sklodowska, uma cientista polonesa que foi 

estudar em Paris, no século XIX, onde, por meio de suas pesquisas, descobriu dois 
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novos elementos químicos: polônio e rádio, e o fenômeno da radioatividade, o que 

lhe rendeu dois prêmios Nobel de física e química nos anos de 1903 e 1911. 

O campo de pesquisa da cientista, portanto, estava relacionado à observação 

do comportamento dos átomos, cujo interesse surgiu a partir da descoberta 

acidental de Henri Becquerel que sais de urânio, quando enrolados em um pano e 

mantidos em uma gaveta, deixavam uma marca numa placa fotográfica. 

Inicialmente, ele achou que o urânio tivesse uma reação química incomum com algo 

presente na atmosfera. Entretanto, Marie pensava que a reação aconteceria a partir 

do elemento em si. 

O filme retrata que a cientista, que se interessava “[...] por qualquer ciência que 

confrontasse atitudes prevalecentes” (RADIOACTIVE, 2019), apesar da importância 

da pesquisa que desenvolvia, enfrentava problemas pelo fato de ser mulher, o que 

contribuía de maneira negativa para o desenvolvimento dos estudos. Além de não 

receber a credibilidade adequada, Marie Sklodowska tinha que lidar com a falta de 

verba para montar o próprio laboratório, situação que se agravou quando se 

desentendeu com o Professor Lippmann, que a retirou do laboratório do qual fazia 

parte. 

O cenário se modificou quando conheceu Pierre Curie, um cientista com quem 

teve duas filhas posteriormente, razão pela qual ficou conhecida como Marie Curie. 

Pelo fato de ser homem, a visibilidade da pesquisa desenvolvida aumentou 

consideravelmente, de modo que ele e Marie passaram a desenvolvê-la juntos. Eles 

utilizavam um minério especial chamado Pechblenda, que vinha da Boêmia. A partir 

dele, aplicavam processos científicos (como esmagar, ferver e adicionar soluções 

ácidas e alcalinas) para retirar os elementos removíveis, de modo que o minério se 

tornasse puro (RADIOACTIVE, 2019). 

Esse processo, como acima já mencionado, levou à descoberta dos elementos 

químicos polônio e rádio. Pierre e Marie observaram que eles emitiam raios, os quais 

ela chamou de radioatividade. Com isso, houve a mudança na compreensão de que 

os átomos eram finitos e estáveis, pois esses raios eram emitidos devido à 

instabilidade dos átomos, o que modificou a base principiológica científica até então 

praticada à época (RADIOACTIVE, 2019). 
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A descoberta da radioatividade que, pode-se dizer, mudou o mundo, logo 

passou a ser utilizada para tentar solucionar problemas que, naquele retrato social, 

representavam dificuldades para a vida humana, como é o caso do câncer. Com o 

adequado manejo do elemento rádio, percebeu-se que ele era capaz de diminuir os 

tumores causados pela doença, que, até então, era considerada sem cura e 

responsável pela morte de várias pessoas. Vale destacar que referido tratamento é o 

mesmo utilizado até hoje.  

Todavia, concomitantemente, os elementos rádio e polônio e a radioatividade 

emitida por eles passaram a ser utilizados para propósitos que iam de encontro à 

intenção inicial de Marie Curie, que era a contribuição positiva para a ciência. 

Exemplo disso foi a construção das bombas atômicas que, além de apresentarem 

uma capacidade considerável de destruição da vida humana, podem causar uma 

completa destruição do meio ambiente. 

Em dado momento do filme, é possível identificar que a descoberta dos 

elementos a partir de Marie foi palco para a utilização de sua ciência como 

instrumento utilitarista dos anseios particulares dos homens e de determinados 

grupos, tal como restou demonstrado a partir do ataque promovido durante a 

Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, em 6 de agosto de 1945, lançou 

uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão; Mais tarde, o desastre 

nuclear ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986, na Usina Nuclear de Chernobil, no 

norte da Ucrânia Soviética, representou o maior acidente nuclear da história, 

ocupando a classificação de evento nível 7 (nota máxima) na Escala Internacional de 

Acidentes Nucleares  (RADIOACTIVE, 2019).  

Tudo isso deixou evidente o fato de que nem sempre as descobertas 

científicas são utilizadas com o objetivo de melhorar a experiência da vida humana 

no planeta e em consonância com a vontade daqueles que chegaram até elas. 

Inclusive, essa má utilização gerava uma preocupação em Marie e Pierre, sendo esse 

o tema do discurso dele ao receber o prêmio Nobel de física, em 1903: 

 

É de se pensar que o rádio possa se tornar muito perigoso nas mãos erradas. [...] 

Aqui, podemos questionar se a humanidade se beneficia de conhecer os 

segredos da natureza. Se está pronta para lucrar com ela ou se esse 
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conhecimento não será prejudicial. [...] O exemplo das descobertas do Nobel é 

característico, pois explosivos de alta potência permitiram realizar um trabalho 

incrível. Eles também são um terrível meio de destruição nas mãos de grandes 

criminosos que levariam o povo à guerra. [...] Sou um daqueles que acredita, 

como Nobel, que a humanidade terá mais bem do que mal com essas novas 

descobertas (RADIOACTIVE, 2019). 

 

 Apesar dos intensos estudos realizados, algumas características do rádio, 

polônio e da radiação emitida por eles não foram identificadas inicialmente, como é 

o caso do perigo que traziam à saúde. Assim, não se utilizava proteção alguma 

durante o manejo dos elementos, razão pela qual Pierre começou a apresentar 

feridas na pele e tosse intensa, chegando a falecer em 1906. 

 Posteriormente, Marie foi convidada a ocupar o cargo de professora na 

Universidade de Sorbonne e recebeu o prêmio Nobel de química, em 1911, pela 

extração dos elementos rádio e polônio. Embora tenha sido convidada a não 

comparecer à Suíça para a cerimônia de entrega do prêmio, de modo a evitar 

controvérsias desnecessárias (RADIOACTIVE, 2019), Marie foi até lá e discursou 

reforçando o seu pioneirismo e a sua participação na descoberta dos novos 

elementos: 

 

Há uns 15 anos, a radiação do urânio foi descoberta por Henri Becquerel. E, dois 

anos depois, o estudo desse fenômeno foi estendido a outras substâncias, 

primeiro por mim e depois por Pierre Curie e eu. Esse estudo nos levou à 

descoberta de novos elementos, cuja radiação, embora sendo análoga à do 

urânio, era bem mais intensa. Graças à descoberta de substâncias novas e 

altamente radioativas, o estudo da radioatividade progride com uma rapidez 

maravilhosa (RADIOACTIVE, 2019). 

 

 Ao fim da vida, quando já estava doente devido ao contato intenso com os 

elementos e a radiação, Marie decidiu ajudar no combate à Primeira Guerra Mundial. 

Ao perceber que muito soldados estavam passando pela amputação dos membros, 

pensou na possibilidade de construção de máquinas de raio-X. Isso traria a 

possibilidade de as pessoas realizarem o exame de modo a identificar a necessidade 
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de extração do membro, além da utilização da radiação do radônio para cauterizar 

as feridas. 

Diante da resistência quanto à liberação de verba para a construção das 

máquinas de raio-X, chegando a oferecer os prêmios Nobel em troca, que eram de 

ouro puro, para que fossem derretidos, a cientista destacou que a razão pela qual 

estava oferecendo-os era que “eles são o resultado da dor. E parecem ter causado 

dor. Prefiro que sejam usados para algo útil, como curar a dor dos outros” 

(RADIOACTIVE, 2019). Assim, ao longo da Primeira Guerra, mais de um milhão de 

homens utilizaram as unidades móveis de radiografia idealizadas por ela 

(RADIOACTIVE, 2019). 

 O filme coloca, portanto, a personagem Marie diante de uma ambivalente 

realidade pela qual suas descobertas, as quais renderam à cientista dois prêmios 

Nobel, ultrapassaram os limites de sua vontade finalísticas quanto à melhoria da vida 

humana. De um lado, a utilização da radioatividade para a cura de doenças como o 

câncer, e a realizações de exames no corpo humano de forma mais precisa; De outro, 

a instrumentalização da ciência em função dos mais escusos anseios humanos, e o 

resultado catastrófico dos episódios que marcaram a humanidade, o que reflete nas 

gerações atuais.  

 

2 CRISE AMBIENTAL E A QUESTÃO DA RACIONALIDADE: UMA REFLEXÃO A PARTIR 

DO FILME RADIOACTIVE 

 

Para Leff, o conhecimento tem sido responsável por desestruturar, degradar e 

desnaturalizar a natureza (2006, p. 17), em que, conforme visto a partir da linguagem 

audiovisual do filme Radioactive, a ciência restou instrumentalizada pelo poder, em 

função do egocentrismo característico do homem, em que a mentalidade 

individualista se perpetuou como principal objetivo da “ideologia do progresso e do 

crescimento sem limites” (2006, p. 17).  

A partir das descobertas científicas de Marie Curie, o rádio, o polônio e o 

fenômeno da radiação foram utilizados de maneira a satisfazer as ambições 

humanas, não existindo espaço para uma racionalidade que mensurasse as 

consequências que os eventos como a bomba atômica de Hiroshima (1945) e o 



 

 

 
 

Patrícia K. de Deus Ciríaco; Andressa de Figueiredo Farias | 205 

 

desastre na Usina Nuclear de Chernobil (1986) pudessem vir a causar (RADIOACTIVE, 

2019). 

Esses são apenas exemplos que marcaram a racionalidade moderno-colonial 

da civilização, em que, nas palavras de Carlos Walter Porto (2006, p. 11), os maiores 

problemas vivenciados pela humanidade se concretizaram a partir de uma matriz 

cujo pensamento tecnológico esteve sempre subordinado à ambição econômica, e 

que, por sua vez, não dialoga com a natureza, mas a quer subordinar, assim o foi com 

“o efeito estufa e a matriz energética fossilista; a vaca louca e outras doenças como 

a febre asiática e a gripe do frango”. 

Atualmente, vale destacar a atual crise sanitária que marcará os livros de 

história quanto aos relatos do final da segunda década do séc. XXI, em que estudos 

apontam que a pandemia causada pela Covid-19,3 originou-se a partir da interação 

humana com morcegos, mediante a caça e tráfico desses animais silvestres e das 

péssimas condições de higiene, o que, por meio do fenômeno conhecido 

como spillover, que em tradução livre significa transbordamento, fez com que o vírus 

conseguisse se adaptar de um hospedeiro para outro (USP, 2020). Com isso, o 

alastramento pandêmico em todo o planeta se deu, sobretudo, mediante as péssimas 

situações sociais e sanitárias que vivem algumas populações. Nesse sentido, e 

especificamente quanto à realidade brasileira do Norte e Nordeste, Pompeu e 

Pompeu (2020, p. 36): “No Brasil, a evolução da contaminação e da letalidade 

demonstra a relação entre a disseminação do novo coronavírus diante da pobreza e 

da ausência de efetivação dos direitos sociais de saúde e de moradia nas regiões 

Norte e Nordeste”. 

Belinda Pereira da Cunha (2020, p. 23), ao discorrer sobre a proteção do meio 

ambiente a partir dos ensinamentos de Leff, reafirma que essa se trata de uma crise 

da racionalidade e da modernidade, “dos pilares da racionalidade formal, 

instrumental e institucional, que têm sido os suportes de uma modernidade 

insustentável, desconstruindo a ordem da racionalidade econômica e jurídica que 

guiam os processos de produção dos regimes de propriedade e justiça social”.  

                                                     
3 Declarada pela Organização Mundial da Saúde como Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) e, em seguida, declarado o estado de pandemia do SARS-CoV-2, COVID 19, ou 
novo coronavírus (OMS, 2020).  
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É, por assim dizer, que a crise surgiu a partir do processo de modernização 

social orientado pelos crescimentos econômicos e tecnológicos, pela sociedade do 

consumo e da informação,4 que teve como horizonte um regime jurídico embasado 

no direito positivo de garantia das liberdades individuais, em que os interesses 

privados e a propriedade eram os únicos regentes da dinamicidade social.  

Sob essa premissa, a coisificação (ou patrimonialização) da natureza foi mais 

uma forma de instrumentalizar os recursos naturais com a finalidade de servirem 

aos anseios mais diversos do homem em rumo ao progresso desenvolvimentista por 

ele traçado. O resultado desse processo é visto a partir da homogeneização social 

provocada pela globalização econômica e a satisfação do mercado (CUNHA, 2020).  

Em uma importante passagem proferida pelo personagem Pierre Curie, é 

possível verificar a preocupação do cientista com o rumo que o desvendar dos 

segredos da natureza estavam tomando naquela sociedade: “É de se pensar que o 

rádio possa se tornar muito perigoso nas mãos erradas. [...] Aqui, podemos 

questionar se a humanidade se beneficia de conhecer os segredos da natureza. Se 

está pronta para lucrar com ela ou se esse conhecimento não será prejudicial” 

(RADIOACTIVE, 2019). 

Essa dinâmica permitida pela lógica jurídica da sociedade moderna, legitimou 

o que fora denominado de inércia globalizadora, a qual retrata um modelo de vida e 

mentalidade social que ignora a natureza como uma ordem ontológica e uma 

organização material da qual emerge a vida, concebendo-a como mera “ecologia 

produtiva e como condição de sustentabilidade de toda ordem econômica e social” 

(CUNHA, 2020, p. 23). Tal como visto, o homem se apropriou das potências da 

natureza com objetivos individualistas que se voltaram contra ele mesmo, 

olvidando-se que, muito embora a ambição humana não encontre limite, a natureza 

o tem (LEFF, 2006, p. 17).  

No mesmo sentido, Morin (2013, p. 10) leciona que a globalização ocasionou 

a hegemonia da economia e do lucro, em um processo “desmedido e incontrolável, 

que pode gerar crises”, mas que, contudo, pode ser vista como “a pior e a melhor das 

                                                     
4 Para melhor compreender esse tema, ver os ensinamentos em: RODOTÀ, Stefano. Transformações 
do corpo. Trad. Maria Celina Bodin de Moraes. Revista Trimestral de Direito Civil – IBDCivil, Belo 
Horizonte, v. 19, p. 91-107, jul./set. 2004, p. 107. 
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coisas”. Em outras palavras, o autor compreende a “ambivalência”, em cujo processo 

globalizacional se apresenta sob dois aspectos e valores contrários, como uma 

contradição que não deve ser aniquilada, mas transcendida (MORIN, 2013, 10). 

Para isso, pode-se dizer que o primeiro passo é identificar o problema dos 

saberes parcelados, ou a hiperespecialização do saber, em que a “tragédia do 

pensamento atual” está no saber limitado, por meio do qual “o economista enxerga 

apenas a dimensão econômica das coisas, assim como o religioso e o demógrafo 

nas suas respectivas áreas, e todos encontram dificuldade para entender as relações 

entre duas dimensões” (MORIN, 2013, p. 10).  

Em outras palavras, fragmentar a inteligência é romper com a complexidade 

característica do mundo, o que reduz a quase “zero” as chances de compreensão das 

múltiplas realidades características da diversidade humana, essa composta de um 

“tecido emaranhado de consituintes heterogêneas inseparavelmente associadas” 

(MORIN, 2005, p. 13).  

É, pois, contra essa mentalidade que marca a passagem da modernidade à 

pós-modernidade, e cujas ações resultam nos mais diversos problemas ambientais, 

que a racionalidade ambiental propõe a desconstrução da racionalidade positivista, 

inaugurando uma nova relação entre o real e o simbólico, “uma vez que os signos, a 

linguagem, a teoria e a ciência se tornaram conhecimentos e racionalidades que 

reconfiguraram o real, recodificando a realidade como um mundo-objeto e uma 

economia-mundo.” (LEFF, 2006, p. 20).  

Se em Morin (2013, p. 18) é possível entender a complexidade como 

impulsionadora da ação, a partir do entendimento do mundo heterogêneo e 

interconectado; Leff (2006, p, 17) ensina a complexidade, sob o ponto de vista 

ambiental, que inaugura nova relação entre ontologia, epistemologia e história, o que 

significa que a transformação da realidade (racionalidade positivista) exige uma 

visão holística “iniciando a ressignificação do mundo para a construção de uma 

racionalidade alternativa” (racionalidade ambiental) (LEFF, 2006, p. 18).  

Pode-se afirmar, portanto, que a forma como as partes do todo se 

interconectam importa mais do que a mera soma dessas mesmas partes, o que 

coloca o conceito da racionalidade ambiental como um “sistema de raciocínios, 

valores, normas, e ações que conectam meios e fins”, e pelo qual o homem deve, por 
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meio de um pensamento reflexivo, conscientizar-se de que não há justificativas para 

uma relação de subordinação da natureza à seu favor, uma vez que ele é a própria 

natureza (ARAÚJO; TASSIGNY, 2020, p. 80).  

 

3 CONCRETIZAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AMBIENTAL NO 

BRASIL? 

 

Diante dessa virada de mentalidade, a racionalidade ambiental passou a 

promover uma (re)funcionalização das garantias liberais e sociais do Estado, agora 

com uma nova finalidade: o respaldo ao meio ambiente e à qualidade de vida da 

sociedade. Especificamente quanto à realidade brasileira, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, reconhecido como direito fundamental, e cuja natureza 

jurídica é difusa (transindividual, indivisível, e de titularidade de pessoas 

indeterminadas, as quais estão ligadas por circunstâncias de fato) (BRASIL, 1990), 

encontra-se conceituado na legislação infraconstitucional e constitucional vigente. 

Isso pode ser percebido a partir da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

“Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências”, em que, nos termos do art. 3º, é 

“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” (BRASIL, 1981).  

O texto constitucional de 1988 ampliou o conceito, ao incluir, além do meio 

ambiente natural (atmosfera, elementos da biosfera, águas, mar territorial, solo, 

subsolo, recursos minerais, fauna e flora), “o meio ambiente artificial (espaço urbano 

construído pelo homem), o meio ambiente cultural (delimitado pelo art. 216 da CF), o 

meio ambiente do trabalho (local de desenvolvimento das atividades laborais), 

patrimônio genético e, até mesmo, o meio ambiente digital” (FIORILLO; CONTE, 2012, 

p. 18).  

Nesse sentido, consagrou-se uma verdadeira ordem pública de natureza 

ambiental, que conduz o Estado de Direito Social e o modelo político-econômico 

adotado a assumirem a configuração de Estado Democrático de Direito Ambiental, o 

que restou constitucionalizado no dispositivo 225 da Constituição Federal, e 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104090/lei-da-política-nacional-do-meio-ambiente-lei-6938-81
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igualmente disseminado ao longo do texto constitucional, com maior destaque aos 

artigos 5°, XXII e XXIII, 20, II a VII, 21, XIX, 22, IV, 23, VI e VII (BRASIL, 1988). 

Vale, portanto, dizer que o Estado Democrático de Direito Ambiental pode ser 

definido como o produto de novas pretensões fundamentais do ser humano, 

particularizado pelo destaque conferido ao respaldo e à proteção do meio ambiente, 

cujo papel visa proteger e garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

transpassando pela eficiência de medidas e políticas públicas que incluam toda a 

sociedade no processo de desenvolvimento, por meio da efetivação da cidadania e 

de valores gerais direcionados à tutela ambiental (CANOTILHO, 1995).  

Nessa conjuntura, a essencialidade do Estado Democrático de Direito, cuja 

característica transformadora da realidade não se restringiu apenas ao Estado 

Social, mas à reestruturação das condições sociais da existência humana (MORAIS, 

1996), investiu o Estado de responsabilidades quanto ao Estado Democrático de 

Direito Ambiental, em que as intensas modificações da postura estatal adotada 

perante a população são frutos de preocupações que ultrapassam a mera 

constatação da crise ambiental vivenciada no país (e no mundo), e elegem como 

indispensável um novo paradigma voltado ao desenvolvimento sustentável. 

O ideal de sustentabilidade se apresenta como um tema que não deve ser 

ignorado na formação de valores e garantias de direitos do Estado Democrático de 

Direito Ambiental, essencialmente no que diz respeito ao enfrentamento de novos 

riscos, como ocorre, por exemplo, em casos de desastres ambientais. Assim, os 

ensinamentos de Cruz e Bodnar (2011, p. 81) ressaltam que: “a sustentabilidade 

importa em transformação social, sendo conceito integrador e unificante que implica 

a celebração da unidade homem-natureza, na origem e no destino comum”. 

É nesse sentido que, o termo “ordem”, conforme os ensinamentos de Benjamin 

(2015), consagra a atribuição de organicidade, coerência interna, coercitividade 

externa e direção finalística. Por essa razão, a ordem se insere em um único sistema 

de determinações/imposições negativas e positivas (não fazer e de fazer) e, 

sobretudo, indica limites ao Estado, que se empenha em restabelecer a desordem 

proveniente do exercício abusivo da liberdade privada, especialmente daquelas 

relativas ao direito de propriedade e à livre iniciativa, com fulcro nos artigos 5°, XXII 

e 170 da CF/88 (BRASIL, 1988).  



 

 
 
 
210 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

Isso porque, os problemas sociais e ambientais encontram-se comumente 

ligados (complexidade), e sua potencialização ocorre mediante a vulnerabilidade 

social observada, sobretudo, em alguns lugares que não apresentam condições 

mínimas de preparar-se, conduzir ou reagir, sendo ínfimas as condições de sucesso 

mediante um desastre, por exemplo. 

A partir da implacável interação do ser humano com a natureza, é que a 

relevância do Estado Democrático de Direito Ambiental se impõe como alternativa 

que se propõe a conciliar os direitos fundamentais em temas relativos ao meio 

ambiente com as demais determinações jurídicas garantidas constitucionalmente. 

Além disso, esse Estado eleva o meio ambiente como um requisito de aferição para 

a tomada de decisões e, “além de ser e dever ser um Estado de Direito Democrático 

e Social, deve ser também um Estado regido por princípios ecológicos” (CANOTILHO, 

2003, p. 101). 

Assim, mesmo diante dos rotineiros fenômenos de colisão de direitos (SILVA, 

2002), a ordem pública ambiental de interesses difusos e constitucionalizada possui 

o dever de integração estrutural dos inúmeros discursos permeados na sociedade, 

como o direito, a economia e a política, sob uma comoção ecológica e a partir do 

enfoque moral dos direitos fundamentais como “superdiscurso social” (CANOTILHO, 

2004, p. 132). 

Entretanto, ainda que se trate de garantia fundamental constitucionalmente 

prevista no diploma constitucional brasileiro e na ordem jurídica de diversos outros 

países, essas previsões legais de meio ambiente ecologicamente equilibrado não 

têm sido suficientes para subverter a interação danosa do homem com o meio 

ambiente, estando a atual conjuntura social marcada por uma intensa e significativa 

crise que envolve os aspectos social e econômico, além da satisfação do consumo. 

Para Leff (2009, p. 15): “A visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no 

princípio constitutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os 

paradigmas organicistas dos processos da vida, legitimando uma falsa ideia de 

progresso da civilização moderna”.  

Prova dessa realidade de crise global, é que a própria Organização das Nações 

Unidas,  em último grande compromisso que reuniu representantes dos 193 Estados-

parte para decidir sobre o desenvolvimento sustentável, instituiu a “Agenda 2030” 
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(A/70/L.1), com a finalidade de que, por meio dos 17 objetivos “ODS”, e das 169 

metas delineadas, se concretize um plano de ação interdependente entre os países 

e transformador da realidade de desenvolvimento da atual geração, sem, contudo, 

comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras (ONU, 2015).  

 O Brasil, enquanto membro da Organização das Nações Unidas, apresenta 

como dever o cumprimento desses objetivos, de modo a atingir um desenvolvimento 

sustentável e, além disso, garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para tanto, além da necessária superação da mentalidade simplista, reducionista e 

individualista dos cidadãos que limita a efetiva garantia do Estado Democrático de 

Direito Ambiental, o papel do Estado revela-se imprescindível. Considerando-se a 

pluralidade de interesses que se evidenciam quando se trazem à baila os debates 

ambientais, faz-se fundamental garantir que os anseios se tornem convergentes e, 

principalmente, concretizem objetivos sociais individuais e coletivos de modo 

responsável e equilibrado.   

Essa concretização pode ocorrer por meio da condução de políticas públicas 

que assegurem o desenvolvimento sustentável, refletidos na proteção ao meio 

ambiente e o incentivo ao crescimento econômico. Nesse ponto, é importante 

compreender Política Pública como uma “[...] ação planejada do governo que visa, 

por meio de diversos processos, atingir alguma finalidade. Esta definição, agregando 

diferentes ações governamentais, introduz a ideia de planejamento, de ações 

coordenadas” (VIANNA JUNIOR, 1994).  

Isso ocorre porque soluções isoladas já não são suficientes para conciliar 

desenvolvimento econômico e conservação dos recursos naturais, sendo necessário 

encontrar novas formas e mecanismos para tanto, adequando atividades humanas 

às limitações do meio ambiente com vistas à adaptação ambiental.  

Assim, mostra-se evidente a necessidade de se implantar uma política 

ambiental consciente e equilibrada, mas ao mesmo tempo forte e efetiva, que 

consiga amparar o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente a 

partir de uma racionalidade ambiental. É fato que a proteção ambiental vem se 

desenvolvendo de forma tardia se comparado ao desenvolvimento econômico, mas 

ainda assim não é impossível conciliar a garantia de ambos. Tal feito, reforça a 

necessidade de uma atuação mais efetiva do Estado por meio das Políticas Públicas 
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que venham a instituir, de maneira efetiva, um Estado Democrático de Direito 

Ambiental.  

 

CONCLUSÃO  

 

A utilização do recurso estético e artístico audiovisual a partir do filme 

Radioactive, teve como objetivo, neste trabalho, transmitir e proporcionar ao leitor 

uma reflexão acerca das importantes questões da racionalidade positivista 

característica da modernidade, uma vez que o filme retrata a vida de Marie Curie, 

cientista polonesa, ganhadora de dois prêmios Nobels nos anos de 1903 e 1911, pela 

descoberta dos elementos químicos rádio e polônio, e do consequente fenômeno da 

radioatividade.  

Muito embora referida descoberta tenha tido o escopo e eficaz resultado de 

aprimoramento da vida humana, como ocorre até hoje com a utilização do rádio para 

o tratamento do câncer, além da construção de máquinas de raio-X, também fora 

utilizada na construção da bomba atômica, a exemplo dos danosos eventos 

historicamente conhecidos como a “bomba de Hiroshima” e o “desastre na Usina 

Nuclear de Chernobil”.  

É, pois, com esse retrato fílmico, que restou claro a utilização da ciência como 

instrumento utilitarista dos anseios individualistas dos homens e de determinados 

grupos, cuja realidade social é marcada por um nocivo desenvolvimento, onde o 

próprio sistema econômico requer a busca incessante de recursos naturais e, 

igualmente, da monopolização do próprio indivíduo, esse último tido como mais um 

algoritmo diante da perversa sociedade do consumo e da informação. O resultado 

desse processo apenas se potencializou com a globalização econômica e a 

satisfação mercadológica. 

Nesse sentido, ainda que a passagem da modernidade à pós-modernidade 

tenha sido marcada pela desconstrução da racionalidade positivista, inaugurando 

novos paradigmas dentre os quais se vislumbra a racionalidade ambiental, em que a 

constitucionalização dos direitos da natureza implementou o Estado Democrático de 

Direito Ambiental, a herança da realidade moderna é vista até os dias de hoje. 
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Logo, especificamente quanto à realidade brasileira, apesar de gozar de um 

sistema jurídico repleto de institutos de respaldo e proteção ambiental, o que se 

observa é a ainda precária concretização. Assim, vale dizer que as questões relativas 

ao meio ambiente, sustentabilidade e a possibilidade de um desenvolvimento 

sustentável com a participação direta dos indivíduos envolvidos, sobretudo o Estado 

Democrático de Direito Ambiental desempenhando sua tarefa de instituidor de 

políticas públicas suficientes para garantir a efetividade das ações democráticas, 

ainda representam níveis baixos.  

Constatou-se, portanto, a necessidade de se implantar uma política ambiental 

consciente e equilibrada, forte e efetiva, pautada na racionalidade ambiental 

verificada em Leff e, igualmente, admitindo a complexidade inerente ao meio 

ambiente, às relações sociais, ao homem, tal como verificado em Morin, de modo que 

se consiga amparar o desenvolvimento econômico funcionalizado à proteção do 

meio ambiente, com a implementação de Políticas Públicas ambientais capazes de 

realizar a convergência de interesses individuais, coletivos, e difusos.  

Diante da conjuntura apresentada, cumpre salientar que o presente artigo não 

obteve a pretensão de esgotar o tema, mas apenas ressaltar os aspectos relevantes 

do problema e, a partir da experiência estética e audiovisual, apresentar uma possível 

(e necessária) mudança de mentalidade.   
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Resumo 

O presente artigo objetiva analisar a evolução história e conceitual do 

Desenvolvimento Sustentável, através das reflexões teóricas fomentadas em 

conferências internacionais, além do exame das dimensões da Sustentabilidade. 

Discorrer-se-á sobre a Constituição Federal de 1988, que consignou avanços no 

trato jurídico-constitucional do meio ambiente e expôs a defesa ambiental como 

princípio geral da atividade econômica. Outrossim, ressaltou-se o posicionamento 

da Doutrina e do Supremo Tribunal Federal ante a preponderância da preservação 

ecossistêmica no contexto da ordem econômica nacional, haja vista que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado consiste em um direito fundamental difuso, 

que não comporta colisão com a livre iniciativa econômica. A pesquisa tem caráter 

qualitativo, método dedutivo e a técnica utilizada foi a bibliográfica, através de 

pesquisadores como Sachs, Frey, Souza e Lafayete. Destacou-se o modelo da 

economia de mercado, destinado ao equilíbrio entre desenvolvimento econômico e 
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preservação ambiental, tanto por meio de limitações normativas a práticas nocivas, 

como através do fornecimento de incentivos aos agentes econômicos que atuem em 

consonância à responsabilidade ambiental. Finalmente, ressaltou-se que a adoção 

de práticas positivas ao ecossistema poderá implicar no crescimento econômico, 

pois simultaneamente garante a renovação dos recursos naturais e representa um 

fator de destaque das corporações, atraindo investimentos. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Desenvolvimento econômico. Preservação 

ambiental.  

 

Abstract 

This article aims to analyze the historical and conceptual evolution of Sustainable 

Development, through theoretical reflections fostered in international conferences, in 

addition to examining the dimensions of Sustainability. The Federal Constitution of 

1988 will be discussed, which made progress in the legal-constitutional treatment of 

the environment and exposed environmental defense as a general principle of 

economic activity. Furthermore, the position of the Doctrine and the Supreme Federal 

Court was highlighted in view of the preponderance of ecosystem preservation in the 

context of the national economic order, given that the ecologically balanced 

environment consists of a diffuse fundamental right, which does not collide with free 

enterprise economical. The research has a qualitative character, deductive method 

and the technique used was bibliographic, through researchers such as Sachs, Frey, 

Souza and Lafayete. The market economy model stood out, aimed at balancing 

economic development and environmental preservation, both through normative 

limitations to harmful practices, and through providing incentives to economic 

agents that act in line with environmental responsibility. Finally, it was emphasized 

that the adoption of positive practices to the ecosystem may imply economic growth, 

as it simultaneously guarantees the renewal of natural resources and represents a 

prominent factor for corporations, attracting investments. 

Keywords: Sustainability. Economic development. Environmental preservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atual perspectiva mundial, percebe-se que o alcance do desenvolvimento 

econômico e social jamais ocorrerá de forma dissociada do desenvolvimento 

sustentável, haja vista que o meio ambiente é a base material que sustenta a vida em 

sociedade e, por consectário, permite o engrandecimento desta, contribuindo para a 

manutenção do “mínimo existencial” necessário para uma vida digna. Portanto, o 

presente artigo se debruça acerca da intrínseca correlação entre os aspectos 

econômicos, ambientais e sociais da Sustentabilidade, bem como aborda o 

posicionamento sobre a defesa do meio ambiente no âmbito internacional e na 

ordem econômica nacional. 

Desse modo, este trabalho apresenta uma perspectiva histórica, 

demonstrando a evolução dos conceitos de Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento 

Sustentável e Sustentabilidade, perfazendo desde o período após a Segunda Grande 

Guerra Mundial, quando eclodiu a ameaça de poluição radioativa e foi despertada na 

humanidade a percepção de que os perigos gerados pela degeneração ambiental são 

capazes de se disseminar por todo o globo. Também serão apresentadas 

considerações sobre as principais conferências internacionais realizadas, quais 

sejam, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, ou 

simplesmente Conferência de Estocolmo, de 1972, e a Conferência Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada em 1992, no Rio de Janeiro, 

descrevendo as peculiaridades e os conceitos inerentes a cada uma. 

Nessa esteira, a doutrina aponta diferentes perspectivas para a busca da 

sustentabilidade, de modo a revelar a importância de tal instituto. Por isso, nesse 

estudo, foram apresentadas considerações acerca de cinco dimensões sem as quais 

não será possível a implementação do Desenvolvimento Sustentável, quais sejam, 

ambiental, econômica, social, política e cultural, por meio de uma reflexão teórico-

conceitual dos estudos de Sachs, Frey e de outros pesquisadores. 

Em razão da importância desses aspectos da sustentabilidade, sobretudo no 

que tange à relação entre o meio ambiente, a economia e o posicionamento político-

administrativo do Estado, realizou-se um breve estudo da Constituição Federal de 

1988, mais especificamente dos artigos 225 e 170, constantes no Capítulo VI “Do 
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Meio Ambiente” do Título VIII “Da Ordem Social” e no Capítulo I “Dos Princípios Gerais 

da Atividade Econômica” do Título VII “Da Ordem Econômica e Financeira”, 

respectivamente. Assim, foram consignados diversos avanços no trato jurídico-

constitucional do meio ambiente, a exemplo da inserção da defesa do meio ambiente 

entre os pilares da atividade econômica nacional, como um direito fundamental não 

conflitante com o princípio da livre iniciativa, através da discussão teórica 

apresentada por Souza, Derani e Lafayete, dentre outros pesquisadores. 

Em arremate, o método procedimental a ser utilizado será o dedutivo, em uma 

abordagem qualitativa, consonantes à pesquisa bibliográfica e histórica, além de 

realização de consultas a fontes doutrinárias, com o objetivo de descrever os 

principais tópicos sobre o tema. 

 

2 ANÁLISE HISTÓRICA ACERCA DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Inicialmente, é necessário realizar uma análise histórica acerca do surgimento 

da expressão Sustentabilidade, que foi fruto da percepção de uma crise ambiental 

global, trespassando um percurso histórico desde a década de 1950, quando a 

humanidade foi apresentada ao risco ambiental da poluição nuclear, até o atual 

contexto social, notadamente marcado pelo capitalismo e consumismo 

exacerbados.  

Conforme apontado por Bezerra (2020), somente após a Segunda Grande 

Guerra Mundial, os legisladores dos Estados de civilização mais avançada 

começaram a vislumbrar a necessidade de enfrentar e regulamentar as questões 

ecológicas foram enfrentadas, ao menos de forma parcial. Ainda segundo a autora, 

os locais atingidos pelas bombas lançadas ao final do conflito trouxeram ao mundo 

a preocupação de um tipo de impacto ambiental nunca antes vislumbrado, que seria 

a poluição por radiação. Em razão disso, nas décadas seguintes, com as 

delimitações de fronteiras entre os países sendo repensadas e com a evolução da 

ciência, destacou-se a necessidade de estabelecer limites à exploração ambiental, a 

fim de preservar a integridade do planeta e de seu ecossistema. 

Nesse contexto, é possível observar o surgimento de uma nova perspectiva 

presente na comunidade internacional, que almeja por instrumentos jurídicos 
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capazes de preservar os valores considerados direitos de toda a humanidade. Com 

isso, foi dado início à realização periódica de Conferências Internacionais com a 

finalidade de estabelecer regras mínimas para os Estados, os organismos e as 

empresas cumprirem com o fulcro primordial de combater o aquecimento global e 

as demais mazelas socioambientais.  

Desse modo, é mister apontar as conclusões tomadas por Le Prestre (2005, p. 

174-175), que conseguiu indicar quatro fatores como principais motivadores para a 

decisão de realizar uma Conferência Mundial acerca da proteção ambiental: 

 

a) o aumento da cooperação científica nos anos 60, da qual decorreram inúmeras 

preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da quantidade e 

da qualidade das águas disponíveis;  

b) o aumento da publicidade dos problemas ambientais, causado especialmente 

pela   ocorrência de certas catástrofes, eis que seus efeitos foram visíveis (o 

desaparecimento de territórios selvagens, a modificação das paisagens e 

acidentes como as marés negras são exemplos de eventos que mobilizaram o 

público);  

c) o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda transformação 

das sociedades e de seus modos de vida, especialmente pelo êxodo rural, e de 

regulamentações   criadas e introduzidas sem preocupação suficiente com suas 

consequências em longo prazo;  

d) inúmeros outros problemas, identificados no fim dos anos 1960 por cientistas 

e pelo   governo   sueco, considerados de maior   importância, afinal, não   podiam   

ser resolvidos de outra forma que não a cooperação internacional. São exemplos 

destes problemas as chuvas ácidas, a poluição do Mar Báltico, a acumulação de 

metais pesados e de pesticidas que impregnavam peixes e aves. 

 

Em continuidade, é necessário tratar acerca da Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo, 

realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia, que foi a primeira Conferência Global 

voltada para o meio ambiente. Consoante aduzido por Le Prestre (2005), foram 

votadas questões como a Declaração de Estocolmo (Declaração das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente), a qual delineou em seu Preâmbulo sete pontos principais, 
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além de vinte e seis princípios acerca da responsabilidade e de comportamentos 

destinados a guiar decisões relativas ao meio ambiente, a fim de possibilitar um 

quadro de vida adequado e a perenidade dos recursos naturais. 

Nessa conferência, verificou-se a presença de ao menos três 

posicionamentos antagônicos. De um lado, estavam os países desenvolvidos, que 

definiam a defesa do meio ambiente como o ponto central da Conferência; de outro, 

estavam os países de “Terceiro Mundo”, ou em desenvolvimento, os quais 

apregoavam a necessidade de focar no combate à pobreza através do crescimento 

econômico, para, somente depois, direcionar suas preocupações à questão 

ambiental; ainda, existiam os “zegistas”, que se identificavam com a proposta de 

“Zero Economic Growth”, isto é, a possibilidade de zero crescimento demográfico e 

material como forma de combate às mazelas ambientais. Dessarte, essa divisão 

atravessava não apenas os países, mas também os atores político-sociais, 

colocando em confronto ambientalistas e desenvolvimentistas. 

Além disso, Nascimento (2012, p. 53) enfatizou que a Organização das Nações 

Unidas (ONU) deslocou o debate para uma comissão técnica que produziu o “Only 

One Earth”, um documento que tratava dos problemas ambientais como resultados 

de externalidades econômicas “próprias do excesso de desenvolvimento”, 

consistentes em “tecnologia agressiva e consumo excessivo”, e de sua falta, isto é, 

o “crescimento demográfico e baixo PIB per capita”. Diante disso, verificou-se que a 

questão ambiental não estava restrita ao meio natural, devendo também ser 

analisado o espaço social. Dessarte, este autor concluiu que “o binômio 

desenvolvimento (economia) e meio ambiente (biologia) é substituído por uma tríade, 

introduzindo-se a dimensão social”. 

Ademais, a Conferência de Estocolmo representa um importante marco para 

a criação do conceito de Ecodesenvolvimento, expressão mencionada pela primeira 

vez por Maurice Strong, Secretário da Conferência de Estocolmo, e mundialmente 

propagada pelo reconhecido doutrinador lgnacy Sachs, a partir de 1974.  

Consoante visto, o estudo Ecodesenvolvimento surgiu em um contexto de 

opiniões antagônicas, de modo que, nos dizeres de Fernandez (2011, p. 110), a opção 

pelo Ecodesenvolvimento representaria uma “terceira via” alternativa para equilibrar 

as opiniões daqueles que propõem o “crescimento zero” e daqueles que pugnam pelo 



 

 

 
 

Renata Albuquerque Lima; Doralúcia Azevedo Rodrigues | 223 

 

“direito ao crescimento”. Dessarte, segundo Montibeller (1993, p. 133), o 

Ecodesenvolvimento consiste em “um projeto de Civilização, na medida em que 

evoca: um novo estilo de vida; conjunto de valores próprios; conjunto de objetivos 

escolhidos socialmente; e visão de futuro”. 

Passados dez anos da realização da Conferência de Estocolmo, os agentes 

políticos tomaram conhecimento de que os resultados auferidos ficaram muito 

aquém dos almejados, o que permite concluir que as discussões realizadas, embora 

tenham representado um marco para os ambientalistas, ainda estavam distantes de 

serem implementadas efetivamente. Como consequência de tais resultados, criou-

se a World Commission on Environment and Development (WCED), dirigida pela 

norueguesa Gro Harlen Brundtland, a qual foi responsável pelo relatório “Our 

Common Future” ou “Relatório de Brundtland”, de 1987.  

O Relatório de Brundtland representou um grande marco para o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, que viria a ser reforçado na Conferência Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada em 1992, no Rio de Janeiro. 

Segundo a WCED (1987), Desenvolvimento Sustentável é definido como “o 

atendimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. 

No entanto, estudiosos como Nascimento (2012, p. 04) criticam esse conceito, 

sob o argumento de que “a força e a fraqueza dessa definição encontram-se 

justamente nessa fórmula vaga, pois deixam-se em aberto quais seriam as 

necessidades humanas atuais, e mais ainda as das gerações futuras”. O autor 

prossegue e enfatiza a introdução da noção de solidariedade entre gerações no 

conceito de sustentabilidade, bem como a adição da noção de justiça social, 

correspondente à redução de desigualdades sociais e ao acesso dos meios 

necessários para uma vida digna, e a noção de valores éticos, relacionados ao 

compromisso com as gerações futuras. 

Outra conferência relevante para esse estudo é a ECO-92, já mencionada 

alhures, na qual finalmente foi consagrada a expressão Desenvolvimento 

Sustentável, que passou a ser tida como um princípio do Direito Ambiental, assim 

como deu-se continuidade a uma moldagem de ações com o objetivo de proteger o 

meio ambiente. Para autores como Nascimento (2012), a Declaração do Rio segue a 
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mesma linha das decisões da reunião de Estocolmo, relacionando meio ambiente e 

desenvolvimento, de modo que o documento vai ao encontro da expansão 

econômica que o mundo começa a conhecer e em contraponto ao que anunciava a 

literatura mais crítica da época, como o relatório preparatório da reunião da 

Comissão de Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e Caribe.  

Por oportuno, é mister destacar a Agenda 21, que foi um documento assinado 

na ECO-92 consistente em um instrumento de planejamento participativo que visa 

ao desenvolvimento sustentável. Dentre os principais objetivos e temas tratados 

neste documento estão o combate à pobreza, a cooperação entre as nações para 

chegar ao desenvolvimento sustentável, a proteção da atmosfera e o combate à 

desertificação e à seca. Contudo, para que a Agenda 21 seja verdadeiramente 

implementada, faz-se necessária a realização de diagnósticos participativos da 

realidade de cada país assinalante, assim como a elaboração e a implementação do 

Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, através de constante revisão e 

realimentação deste plano. 

Outrossim, ressalta-se que há vários usos dos conceitos de Desenvolvimento 

Sustentável e de Ecodesenvolvimento, podendo inclusive ser tratados como 

sinônimos, a depender do doutrinador estudado. Por todos, ressalta-se Ignacy 

Sachs, que foi um grande perpetuador do termo Ecodesenvolvimento e a quem logo 

o conceito é associado. Em sua obra “Estratégias de transição para o século XXI: 

desenvolvimento e meio ambiente”, de 1993, o doutrinador utilizou indiferentemente 

os dois termos em questão, explicitando que considera que os pontos em comum 

entre as duas expressões são suficientes para poder adotá-las como sinônimos. 

Em síntese, a questão ecológica merece especial atenção, em razão da visível 

interdependência entre o ser humano e a natureza, a qual foi profundamente atingida 

diante da modernidade. Nessa senda, a trajetória histórica perpassada até o 

surgimento dos conceitos de Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento Sustentável e 

ora estudados foi marcada pelo aumento das preocupações internacionais 

envolvendo a problemática ambiental, em contraponto à necessidade de 

desenvolvimento econômico e social dos países. Por fim, reforça-se que existe, no 

mínimo, uma tríade que estar relacionada a estas expressões, envolvendo as 

dimensões: ambiental, econômica e social. 
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2 AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE: AMBIENTAL, ECONÔMICA, 

SOCIAL, POLÍTICA E CULTURAL 

 

Conforme visto no tópico anterior, compreende-se que a Sustentabilidade 

deve ser analisada ao menos do ponto de vista de três dimensões, que correspondem 

à chamada “Tríade da Sustentabilidade”, sendo a ambiental, a econômica e a social. 

Por outro lado, autores como Ignacy Sachs (2002) apontam a existência de 

subdivisões nessa tríade. Assim, para o mencionado doutrinador, o processo de 

desenvolvimento deve ser acompanhado por oito dimensões indissociáveis, são 

elas: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política nacional e 

política internacional.  

Diante disso, no presente artigo serão expostas cinco dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável, quais sejam, (1) ambiental, (2) econômica, (3) social, 

(4) política e (5) cultural, a serem tratadas nesta ordem, por meio da realização de 

uma correlação dos estudos de Sachs, Frey e de outros pesquisadores.  

Assim, nos termos de Nascimento (2012, p. 05), a primeira dimensão 

geralmente trabalhada é a ambiental, a qual “supõe que o modelo de produção e 

consumo seja compatível com a base material em que se assenta a economia, como 

subsistema do meio natural”. Para Ignacy Sachs, essa dimensão pode ser 

subdividida em ambiental e ecológica. Assim, Sachs (2002, p. 85-89) expõe que a 

perspectiva ambiental “trata-se de respeitar e realçar a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais”, enquanto que a ecológica está 

“relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua produção de 

recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis”.  

Em continuidade, a segunda dimensão a ser tratada é a econômica. Com base 

nas elucidações de Sachs (2002, p. 85-89), a dimensão econômica revela a 

necessidade de um desenvolvimento econômico equilibrado entre setores, com 

“segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos de 

produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica e 

inserção soberana na economia internacional”. 

Para Garcia (2016), essa perspectiva se preocupa com o desenvolvimento de 

uma economia que objetive gerar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, 
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com padrões que contenham o menor impacto ambiental possível. Por meio dessa 

dimensão, observa-se a necessidade de inovações tecnológicas contínuas, com o 

fulcro de aumentar a eficiência da produção e do consumo dos recursos naturais. 

Ademais, Garcia (2011) chama atenção ao fato de que essa dimensão deve 

necessariamente estar inserida no contexto da sustentabilidade. Em primeiro lugar, 

porque não há qualquer hipótese de desejar um retrocesso nas conquistas 

econômicas (de desenvolvimento) alcançadas pela sociedade mundial; em segundo, 

pois o desenvolvimento econômico é imperioso para a diminuição da pobreza 

alarmante. 

No que diz respeito à dimensão social da sustentabilidade, Sachs (2002) 

considera que é a mais importante de todas, pois está inserida na própria finalidade 

do desenvolvimento, isto é, a redução das desigualdades sociais, com a busca pelo 

nivelamento de padrão de renda, bem como através da garantia mínima de 

importantes direitos sociais fundamentais, tais como educação, moradia e 

alimentação. Portanto, observa-se que a dimensão social da sustentabilidade roga 

pela concretização do direito ao “mínimo existencial”, com o fim de efetivar os 

pressupostos para a dignidade humana, de modo a contribuir para o tão almejado 

alcance da “justiça social”.  

Nesse sentido, para Nascimento (2012, p. 06), “uma sociedade sustentável 

supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna e 

que ninguém absorva bens, recursos naturais e energéticos que sejam prejudiciais a 

outros”. Em suma, consoante Sachs (2002, p. 85-89), a dimensão social “se refere ao 

alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, com distribuição de 

renda justa, emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente e 

igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais”. 

Antes de adentrar na quarta dimensão a ser tratada, a política, é importante 

destacar uma crítica à reflexão teórico-conceitual proferida por Frey (2001, p. 02), 

segundo o qual “boa parte das teorias que visam a sustentabilidade do 

desenvolvimento carecem de investigações que aprofundem a dimensão político-

democrática”. Em continuidade, o autor ressalta que a falta de enfoque nessa 

dimensão “representa um dos mais importantes fatores limitadores da 
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implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável”. Nessa mesma 

toada, Nascimento (2012, p. 06) assevera que: 

 

A consequência do esquecimento da dimensão da política é uma despolitização 

do DS, como se contradições e conflitos de interesse não existissem mais. Como 

se a política não fosse necessária no processo de mudanças. Como se as formas 

de exploração violenta não fossem mais importantes, e a equidade social fosse 

construída por um simples diálogo entre organizações governamentais e 

multilaterais, com assessoria da sociedade civil e participação ativa do 

empresariado. 

 

Frey (2001, p. 02) realizou um estudo no qual tratou de diversas concepções 

de desenvolvimento sustentável, analisando-as de acordo com o fator considerado 

crucial para resultar nesta espécie de desenvolvimento, sob o ponto de vista da 

dimensão política. Nesse estudo, ressaltou, em primeiro lugar, a “abordagem 

econômico-liberal de mercado”, a qual foca no “mercado como força reguladora do 

desenvolvimento”. Em um segundo momento, discorreu sobre a “abordagem 

ecológico-tecnocrata de planejamento”, que considera o Estado e suas instituições 

“como instrumentos indispensáveis para garantir a prevalência do bem comum no 

processo de desenvolvimento”. Por fim, deu ênfase à “abordagem política de 

participação democrática”, que valoriza a “atuação e mobilização política da própria 

população e das organizações da sociedade civil” como responsável pelo 

desenvolvimento sustentável. 

Em síntese, para Frey (2001, p. 22), a abordagem econômico-liberal de 

mercado expõe que o crescimento econômico é o mais importante pressuposto para 

a redução da pobreza e, por consectário, para o desenvolvimento mais compatível 

com as exigências ambientais. Já para a abordagem ecológico-tecnocrata de 

planejamento, todas as formas de agir devem estar sustentadas “no primado da 

sustentabilidade ecológica, o que exige instituições com amplas forças de imposição 

e de intervenção”. Finalmente, no que tange à abordagem política de participação 

democrática, a qual o autor contrapõe justamente aos problemas dos países em 

desenvolvimento, “almeja antes de tudo a defesa da humanidade ou uma vida digna 
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para todos, o que, como consequência, deveria propiciar também uma harmonia 

maior com a natureza”. 

Portanto, segundo os autores debatidos, o crescimento econômico sem freios, 

por si só, não levaria ao desenvolvimento equilibrado de um país. Nesse sentido, 

Sachs (2004, p. 71) expõe que “o crescimento pode estimular o mau 

desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é acompanhado de 

desigualdades sociais, desemprego e pobreza crescentes”. Ademais, para Sachs 

(2004, p. 41), “a economia capitalista é louvada por sua inigualável eficiência na 

produção de bens (riquezas), porém ela também se sobressai por sua capacidade de 

produzir males sociais e ambientais”. 

Diante dessas concepções, para a formação de um modelo político-

administrativo que possua enfoque na sustentabilidade, também devem ser 

consideradas as características socioeconômicas, políticas e culturais inerentes a 

cada Estado.  

Logo, para que seja formado um modelo político em conformidade aos pilares 

do desenvolvimento sustentável, é necessário que o Estado seja politicamente ativo 

e facilitador, que fomente o desenvolvimento, ou seja, um Estado de 

Responsabilidade Social. Para que o Estado possua tais características, Frey (2001, 

p. 27) salienta que deverá “procurar criar e fomentar estruturas da sociedade civil e 

também abrir, criar, lutar para a ampliação, de forma ativa, das margens de ação junto 

aos cidadãos”, com a finalidade de “capacitar a sociedade civil e os grupos 

tradicionalmente desprivilegiados”. Na visão do autor, desse modo, os próprios 

cidadãos poderão defender e sustentar o projeto de sustentabilidade a longo prazo. 

Por fim, também não se pode desconsiderar a dimensão cultural do 

desenvolvimento sustentável. Acertadamente, Nascimento (2012, p. 07) expõe que a 

mudança no padrão de consumo e no estilo de vida depende de “uma mudança de 

valores e comportamentos; uma sublimação do valor ter mais para o valor ter 

melhor”. Ademais, para o mencionado pesquisador, a noção de felicidade deve 

evoluir do “consumir” para o “usufruir”; a “instantaneidade da moda” deve ser 

transferida para a “durabilidade do produto”. 

Segundo as lições de Engel, Blackwell e Miniard (2000), a cultura é um dos 

maiores propulsores da difusão da responsabilidade socioambiental, haja vista 
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referir-se a um conjunto de valores, ideias, artefatos e outros símbolos significativos 

que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar como membros de 

uma sociedade.  

Conclui-se que é possível observar a presença de diversas dimensões 

indissociáveis do Desenvolvimento Sustentável, dentre as quais foram destacadas, 

no presente tópico, a (1) ambiental, (2) econômica, (3) social, (4) política e (5) cultural. 

Portanto, para que a sustentabilidade atinja patamares globais, é necessário que o 

modelo político-econômico dos países esteja integrado nessa finalidade, o que 

favorecerá a formação de uma cultura e uma sociedade mais sustentável, 

contribuindo para o fortalecimento da conscientização ambiental e da justiça social, 

haja vista que a problemática da marginalização social não será solucionada apenas 

por geração de empregos, sem se preocupar com os fatores ecológicos, mas também 

da preservação ambiental, como forma de garantir o futuro das próximas gerações. 

 

3 A DEFESA DO MEIO AMBIENTE COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ORDEM 

ECONÔMICA BRASILEIRA 

 

A princípio, destaca-se que a Constituição Federal de 1988 promoveu uma 

transformação no trato jurídico-constitucional do meio ambiente, haja vista conter 

disposições sistemáticas e autônomas para tratar desse direito, sobretudo por meio 

do Capítulo VI “Do Meio Ambiente”, composto pelo artigo 2253, o qual sobreleva o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de direito 

fundamental e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações, o que reforça a solidariedade 

intergeracional e a necessidade de posicionamento do Estado de modo ativo e 

facilitador na preservação ecossistêmica. Ademais, há também outros artigos na 

Carta Magna brasileira que demonstram a existência de um Direito Constitucional 

Ambiental, dentre eles os de número 5º, 129, 170, 174, 200, e 216.  

                                                     
3 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. [...]         
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Souza (2014, p. 36) ressalta que a proteção ambiental instaurada pela Carta 

Magna de 1988 é “preenchida ora por regras, ora por princípios, que juntos perfazem 

um conjunto normativo pensado para promover a proteção do meio ambiente nos 

mais variados âmbitos do Direito, especialmente no Direito Econômico”. Para essa 

autora, “o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra-se 

presente em todo o texto constitucional, não apenas no artigo 225”, de modo que a 

“proteção jurídica do meio ambiente não pode sequer ser imaginada sem a 

consideração de seus aspectos econômicos, pois a principal finalidade da norma 

ambiental é regular a apropriação dos recursos naturais pelo processo produtivo”. 

É nesse contexto que se acentua a intrínseca correlação entre o Direito 

Empresarial, típico regulamentador da ordem econômica e financeira, e o Direito 

Ambiental, ramo que normatiza as relações com o meio ambiente. Exemplo patente 

disso é a exposição do princípio da defesa do meio ambiente no âmbito da ordem 

econômica constitucional, previsto no artigo 170 4 , constante do Capítulo I “Dos 

Princípios Gerais da Atividade Econômica” do Título VII “Da Ordem Econômica e 

Financeira” da Carta Magna.  

Nessa esteira, Souza (2014, p. 38) ressalta que a presença desse princípio 

neste Título consiste em um “marco fundamental no Direito Econômico brasileiro, 

pois confere a mais alta hierarquia normativa à máxima que impõe às atividades 

econômicas o respeito aos limites da natureza”. De acordo com Derani (2008, p. 57), 

o “direito econômico e direito ambiental não só se interceptam, como comportam, 

                                                     
4 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;     
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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essencialmente, as mesmas preocupações, quais sejam: buscar a melhoria do bem-

estar das pessoas e a estabilidade do processo produtivo” 

Incumbe ressaltar que a Emenda Constitucional nº 42 de 2003 trouxe nova 

redação ao inciso VI do artigo 170, dispondo que a defesa do meio ambiente deverá 

ocorrer “inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. Para Souza 

(2014, p. 56), essa alteração possui a finalidade de “vincular a defesa do meio 

ambiente ao nível de agressão que a indústria, o comércio ou as atividades correlatas 

poderiam causar ao meio ambiente”. 

Lafayete (2008, p. 280-281) ressalta que “o tratamento diferenciado, nessas 

hipóteses, importaria em onerar de maneira discriminada, em grau variado”. Por 

outro lado, nas hipóteses de ações ecologicamente positivas, “o tratamento 

diferenciado consistiria em adotar uma atitude premial para produtos ou serviços 

cujos processos de elaboração e prestação e respectivo uso ou consumo 

ocasionassem efeitos benéficos à proteção ambiental”.  

Inobstante a isso, para a realidade brasileira, notadamente marcada pela 

elevada tributação e corrupção governamental, Lafayete (2008, p. 282) salienta que 

o inciso VI do artigo 170 deve ser interpretado no sentido de haver a desoneração 

fiscal das empresas que gerem efeitos positivos, e não no propósito de aumentar a 

carga tributária as atividades consideradas nocivas, conforme se depreende a seguir: 

 

Oportuno observar que, em face da elevada carga fiscal brasileira, a aplicação 

deste dispositivo deverá se materializar na desoneração fiscal das atividades 

econômicas que gerem efeitos positivos para o meio ambiente, e não no aumento 

da carga fiscal de produtos e serviços que sejam prejudiciais do ponto de vista 

ambiental  

 

Analisando o artigo 170 da Constituição de 1988, percebe-se também a 

presença de dois princípios que salvaguardam interesses aparentemente opostos: a 

livre iniciativa e a defesa do meio ambiente. Consoante Souza (2014, p. 144), o 

princípio da livre iniciativa é uma subdivisão do direito à liberdade e foi previsto pelo 

constituinte “para que a sociedade brasileira se desenvolva livremente e com 
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espontaneidade na realização das atividades econômicas, isto é, sem a imposição 

de restrições estatais, senão em virtude de lei”. Porém, a autora assevera que 

“embora se trate de expressão da liberdade, a livre iniciativa, se não regulada, pode 

produzir inúmeros males para a sociedade”, o que justifica a imposição de limitações 

normativas ao desempenho de atividades que sejam nocivas ao meio ambiente, 

desde que não comprometam o “desenvolvimento econômico livre”, a fim de adequar 

esse desenvolvimento à preservação ambiental, a qual é um valor social 

indispensável para a sobrevivência humana sadia. 

Para Souza (2014, p. 154-158), quando esses postulados são analisados 

apenas isoladamente, há a impressão de que possuem misteres antagônicos, um 

objetivando a “realização da atividade econômica danosa” e o outro a “proteção do 

meio ambiente mediante a proibição de qualquer prática que comprometa a sua 

integridade”. Contudo, a autora esclarece que somente seria possível a existência de 

uma relação de colisão entre o princípio de defesa do meio ambiente e da livre 

iniciativa “caso o constituinte de 1988 não houvesse inserido o primeiro princípio no 

âmbito do dispositivo que regula a realização do segundo”, o que permite concluir 

pela “impossibilidade normativa-constitucional de se admitir o desenvolvimento de 

qualquer atividade econômica sem a observância das normas de defesa do meio 

ambiente”. 

Consonante a este entendimento, Mukai (2007, p. 30), dispõe que os princípios 

constitucionais permitem ponderação, o que resulta na compatibilidade entre a 

defesa ao meio ambiente e o impulsionamento da ordem econômica: 

 

A Constituição, ao contemplar no mesmo plano os princípios da livre 

concorrência e o da defesa do meio ambiente, não admite que este último seja 

colocado de lado, com privilégio do primeiro. 

Há que se compatibilizar, sempre e a todo custo, os dois princípios. E, em caso 

de conflito real, há que se efetuar uma ponderação de interesses, para que não 

haja o sacrifício total de um ou do outro. 

 

Segundo Souza (2014, p. 158), não se admite a hipótese de colisão entre tais 

princípios, pois “embora o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado possua clara 



 

 

 
 

Renata Albuquerque Lima; Doralúcia Azevedo Rodrigues | 233 

 

e inegável fundamentalidade”, o direito à livre iniciativa, “ainda que essencial ao 

desenvolvimento autônomo da sociedade, não se revela como fundamental à 

existência humana”. Portanto, não há o que se falar em colisão entre um princípio 

que possui o caráter de fundamental em detrimento de outro que, inobstante possua 

inegável importância para o desenvolvimento econômico e social, não ostenta essa 

característica. 

Ademais, Derani (2008, p. 229) expressa que a ordem constitucional ambiental 

brasileira visa a uma “economia social de mercado”, a qual deverá se desenvolver de 

acordo as limitações previstas pelo Direito Ambiental, o que Souza (2014, p. 147) 

resumiu como “uma economia baseada no mercado e no planejamento estatal”. Em 

continuidade, esta última ressalta que a economia social de mercado aproxima o 

“exercício da livre iniciativa, aos princípios da igualdade e solidariedade”, que 

desaguam nos valores “da justiça social e da dignidade humana” e estão interligados 

à salvaguarda ambiental, que é de “interesse de toda a coletividade”. 

Sobre a temática, ressalta-se emblemático julgado proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF 101)5, que tratou da importação de pneus usados. Segundo Azevedo e Lima 

(2013, p. 258), a relatora do caso, Ministra Cármen Lúcia, confrontou relevantes 

princípios constitucionais, colocando “em vértice o direito à saúde e o direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e, em outro, o Princípio do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável”.  

Consoante Souza (2014, p. 175), a relevância desse julgado reside no fato de 

o STF ter se baseado expressamente no princípio da defesa do meio ambiente, 

enfatizando a precedência deste ante a livre iniciativa, conformando “o 

desenvolvimento nacional à mudança de paradigma sugerida pela economia 

ecológica”, segundo se pode extrair do seguinte trecho: 

 

                                                     
5 Este artigo não possui o condão de trabalhar pormenorizadamente as nuances analisadas por meio 
deste julgado. Porém, caso deseje aprofundar o conhecimento acerca do entendimento formado, 
indica-se a leitura de sua íntegra. Disponível em: 
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629955> Acesso em 24 mai. 
2021. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629955


 

 
 
 
234 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

O argumento dos Interessados de que haveria afronta ao princípio da livre 

concorrência e da livre iniciativa por igual não se sustenta, porque, ao se 

ponderarem todos os argumentos expostos, conclui-se que, se fosse possível 

atribuir peso ou valor jurídico a tais princípios relativamente ao da saúde e do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado preponderaria a proteção desses, 

cuja cobertura, de resto, atinge não apenas a atual, mas também as futuras 

gerações. (BRASIL, 2009, p. 118) 

 

Por fim, incumbe destacar que, conforme enfatizado por Lafayete (2008, p. 

277-278), a atuação responsável ambientalmente não implica na falta de 

crescimento econômico, pois existem agentes econômicos que “alcançam posição 

de destaque justamente por investirem em tecnologias menos poluidoras” e por 

desenvolverem “estudos a fim de minimizar os impactos ambientais de seus 

produtos e serviços”. O autor prossegue expondo a influência da questão econômica 

para que sejam feitos investimentos nesse aspecto: 

 

(...) estes investimentos, que são tidos como custos para a realização de uma 

determinada atividade econômica, têm ocasionado um crescente retorno em 

atenção aos capitais investidos, e a tendência é que eles se reproduzam cada vez 

mais, para que natureza e empresa colham frutos com o desenvolvimento. Claro, 

está pressuposta nesta atitude comportamental a constatação de condições de 

existência mínimas, pois, onde a miséria está instalada, a proteção ambiental, na 

imensa maioria dos casos, não deita raízes. 

 

Isso posto, infere-se que o investimento na sustentabilidade poderá ser 

utilizado como uma estratégia apta a desenvolver as atividades de uma empresa, 

que agregará valor aos seus produtos e serviços, bem como atrairá investidores e 

consumidores, permitindo o sucesso empresarial a longo prazo. Para que isso 

ocorra, segundo Souza (2014, p. 165), é necessário que a política econômica nacional 

conceda “subvenções e incentivos” ou “mesmo gradue alíquotas de tributos, 

conforme a atividade se torne menos degradante ou poluente”, o que induzirá os 

agentes econômicos a considerarem esses “efeitos nas suas decisões direcionando 

a economia, ainda que sem intenção, conforme uma racionalidade ecológica”. 
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Como exemplo da mudança comportamental quanto à sustentabilidade, 

ressalta-se a pesquisa “Environment Research 2019”, realizada pela multinacional 

sueca Tetra Pak (2019) em 15 países, na qual foram constatados dados favoráveis 

ao desenvolvimento sustentável. Conforme a pesquisa, mais de 80% da população 

mundial acredita que as discussões relativas ao meio ambiente crescerão nos 

próximos cinco anos. Ademais, 48% dos consumidores brasileiros declararam que 

separam os resíduos para a coleta seletiva, bem como 93% consideram marcas com 

embalagens ambientalmente responsáveis no momento de decisão de compra e 73% 

acreditam que a mudança de hábito se dá pensando nas futuras gerações. 

Em resumo, é possível observar que os legisladores constituintes inseriram o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, 

bem como apresentaram o postulado da defesa do meio ambiente como um princípio 

basilar para as relações econômicas, o que é totalmente consentâneo à ordem 

constitucional vigente, eis que o Direito Econômico ou Empresarial não pode ser 

dissociado Direito Ambiental. Assim, verifica-se que a ordem constitucional 

ambiental prevê uma “economia social de mercado”, a qual deverá se desenvolver de 

acordo as limitações vigentes, desde que não prejudiquem o pleno desenvolvimento 

econômico, a fim de fornecer incentivos aos agentes que atuem de forma 

ambientalmente responsável e de equilibrar a livre iniciativa com os valores da 

justiça social e da dignidade humana, inerentes à defesa e preservação do meio 

ambiente. 

 

CONCLUSÃO  

 

Buscou-se apresentar uma análise histórica e conceitual acerca da 

sustentabilidade, ressaltando a importância da contraposição de reflexões teórico-

ideológicas sobre as dimensões indissociáveis desse instituto, das quais se 

destacaram a ambiental, econômica, social, política e cultural. Observou-se que o 

principal objetivo do desenvolvimento sustentável, antes de todos, diz respeito ao 

seu aspecto social, pois a redução das desigualdades sociais e a promoção da 

dignidade humana estão insertos na própria finalidade do desenvolvimento.  
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Diante dessas concepções, para a formação de um modelo político-

administrativo que possua enfoque na sustentabilidade, também devem ser 

consideradas as características socioeconômicas, políticas e culturais inerentes a 

cada Estado. Logo, para que seja formado um modelo político em conformidade aos 

pilares do desenvolvimento sustentável, é necessário que o Estado seja 

politicamente ativo e facilitador, que fomente o desenvolvimento, ou seja, um Estado 

de Responsabilidade Social. Assim, é necessário um posicionamento ativo das 

corporações, bem como dos agentes políticos, por meio do fornecimento de 

incentivos ou subvenções que direcionem a mudança da postura das corporações e 

dos cidadãos para uma maior racionalidade ecológica, no sentido de as empresas 

realizarem práticas de responsabilidade social. 

Conforme exposto, o modelo político-administrativo da economia de mercado, 

baseado numa atuação conjunta entre o planejamento estatal e a atuação 

empresarial, se apresenta como uma solução ao crescimento econômico 

desenfreado em detrimento de valores sociais e ambientais. Esse modelo é 

necessário para a adequação da ordem econômica nacional ao princípio da defesa 

do meio ambiente, que possui caráter fundamental e inafastável. Neste ponto, 

reforça-se a impossibilidade de colisão entre o princípio da livre iniciativa e o da 

defesa do meio ambiente, expressamente previstos como princípios gerais da 

atividade econômica na Constituição Federal de 1988, sobretudo diante da 

preponderância deste último, o qual poderá ser observado em maior ou menor 

medida, a depender das peculiaridades concretas, segundo já consagrado pela 

jurisprudência do STF no julgamento da ADPF 101. 

Por fim, ressalta-se que o inciso VI do artigo 170 da Carta Magna 

expressamente dispõe sobre a adoção de tratamento diferenciado aos empresários, 

com base no nível de impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 

de elaboração e prestação. Essa previsão representa um forte incentivo aos 

empresários que adotarem posturas ambientalmente responsáveis, que poderá se 

concretizar através da redução dos ônus fiscais das atividades econômicas 

positivas ao meio ambiente. Ademais, realizou-se uma reflexão acerca dos 

benefícios, a longo prazo, do emprego de recursos em atividades sustentáveis para 

o sucesso empresarial, que poderão inclusive ser utilizados estrategicamente para 
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agregar valor aos produtos e serviços, bem como atrair investidores e consumidores, 

através da melhora na imagem da corporação e da sua diferenciação entre as demais 

empresas. 
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11. O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO DOS FRENTISTAS DOS POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL: ANÁLISE DO 
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INSALUBRIDADE 
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ADDITIONAL OF DANGEROUSNESS AND UNHEALTHY 
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Ricardo de Jesus Colares de Oliveira1 

RESUMO 

A pandemia de covid-19 trouxe impactos no meio ambiente de trabalho dos 

frentistas de postos de gasolinas pois incluiu tal categoria àquelas do rol de funções 

essenciais. Este artigo tem como objetivo analisar em que medida pode ser ignorado 

o direito desses trabalhadores a perceberem de forma conjunta os adicionais de 

periculosidade e de insalubridade pelo risco de contágio em prol da comunidade. 

Tratou-se de pesquisa bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa e 

quantitativa, de caráter exploratória e descritiva, a partir de uma crítica dialética. 

Como resultado, destaca-se que diante do estado temporário pelo qual passa o 

mundo, não pode os empregadores se prevalecerem da força de trabalho dos 

frentistas de forma a não remunerá-los adequadamente diante dos riscos envolvidos 

na atividade, e por isso, tanto a lei quanto a jurisprudência justrabalhista deverá agir 

para serem capazes de fazer o direito acompanhar a demanda social que se encara 

atualmente. A partir dessa analise, dos novos e principais institutos jurídicos, foi 

possível identificar o direito ao adicional de insalubridade aos frentistas cumulados 

ao de periculosidade.    

                                                     
1 Doutorando em Direito Constitucional pela CIESA/UNIFOR, Mestre em Direito Constitucional pelo 
CIESA/UNIFOR, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Gama Filho e em Direito do 
Trabalho pela Faculdade Damásio de Jesus, Pesquisador do PPGD UNIFOR; Advogado Trabalhista e 
Administrador de Comércio Exterior, com MBA em Administração de Empresas e Negócios pela 
FGV/SP.  http://lattes.cnpq.br/6219506669570352 
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Palavras-chaves: Frentistas. Adicional de insalubridade. Adicional de periculosidade. 

Pandemia. Cumulatividade  

 

ABSTRACT 

The covid-19 pandemic has had an impact on the working environment of gas station 

attendants because it has included such a category to those in the list of essential 

functions. This article aims to analyze the extent to which the right of these workers 

to cumulatively perceive the additional dangerousness and unhealthiness by the risk 

of contagion in favor of the community. It was a bibliographical and documentary 

research, with a qualitative approach, exploratory and descriptive, based on a 

dialectical criticism. As a result, it is noteworthy that in view of the temporary state 

the world is going through, employers cannot rely on the workforce of gas station 

attendants in order not to remunerate them adequately in view of the risks involved 

and, therefore, both the law and jurisprudence must act to be able to make the law 

follow the social demand that is currently faced. From this analysis, of the new and 

main legal institutes, it was possible to identify the right to the unhealthy allowance 

for gas station attendants combined with the hazardous one. 

Keywords: Gas station Attendants. Hazard payment. Additional for hazardousness. 

Pandemic. Cumulativeness 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os direitos sociais contidos no texto constitucional são reflexos da intenção 

do constituinte originário em preservar dentre esses o trabalho, como fundamentos 

da República Federativa do Brasil os direitos da pessoa humana e a valorização do 

trabalho e da livre iniciativa. Razões pelas quais o sistema jurídico brasileiro foi 

fundado a partir da Constituição Federal de 1988 em um conjunto de normas de 

caráter garantista, capaz de assegurar a proteção do cidadão das ações que 

exorbitem o poder do Estado, assim como de particulares, uns contra os outros.  

Os frentistas trabalhadores que laboram no meio ambiente de trabalho 

comprovadamente insalubre e perigoso, sempre encontraram na interpretação 

jurisprudencial literal do texto da Consolidação das Leis do Trabalho, as barreiras 
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para poder perceberem ambos os adicionais por sua atividade de risco e insalubre 

pelo manuseio de produtos químicos e inflamáveis, até recentemente com a 

pandemia de Covid-19, conforme é determinado pelo inciso XXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, que assegura tais direitos.  

Com isso e, após essa categoria objeto deste estudo ter sido enquadrada na 

lista de atividades essenciais, passou-se a se questionar em que medida esses 

trabalhadores tem tido seus direitos vilipendiados em detrimento da comunidade por 

estarem sendo expostos, em momento que outros tem se resguardado do vírus, que 

a cada dia apresenta variantes e ainda não conta com plano de vacinação capaz de 

abranger toda a sociedade, incluindo esses, e não perceberem o adicional pela 

insalubridade pelo qual estes estão expostos.  

Com esse trabalho considerou-se que conhecimento científico é parte de um 

todo que precisa ser devidamente difundido, para ser aprimorado, e usado assim pela 

própria ciência do direito, por isso, a dialética foi o método escolhido para o 

desenvolvimento deste artigo, a partir de pesquisas bibliográficas, jurisprudencial e 

documental para se apurar a realidade vivida pelos frentistas durante o período de 

pandemia e as implicações encontradas no direito desses profissionais a receberem 

cumulativamente o adicional de insalubridade e periculosidade estipulados pela 

Constituição Federal e na própria Consolidação das Leis do Trabalho diante do meio 

ambiente de trabalho o qual eles estão inseridos.  

Desta forma, o artigo se estruturado em duas seções: na primeira é possível 

observar a rigor, os conceitos oriundos do meio ambiente de trabalho o qual esses 

profissionais estão inseridos e quanto a aplicação dos textos legais ao caso e na 

última e conclusiva, diante dos resultados obtidos, na primeira, pode-se medir o 

direito dos frentistas quanto ao receberem tanto o adicional por periculosidade 

quanto o de insalubridade pela atividade que esses tem desempenhado durante 

esses tempos de pandemia de covid-19 no Brasil.   

 

2. O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO DOS FRENTISTAS DOS POSTOS DE GASOLINA 

DURANTE A PANDEMIA 

 

Pode-se estabelecer uma relação entre o meio ambiente de trabalho com o 
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desenvolvimento econômico e o trabalho considerado decente para determinadas 

categorias profissionais. Esta analise está ligada de forma efetiva ao sentido do 

trabalho para a sociedade e os reflexos deste para aquela, pois é necessário o estudo 

dos limites entre exploração do trabalhador em prol dos interesses da comunidade, 

sem que esse seja, de forma injusta remunerado e posto em risco social e de saúde, 

por questões que correspondem a mudanças ocorridas no meio sociais alheias a 

vontade do trabalhador, e que cabe o direito acompanhá-las e tratá-las como 

exceções pelo dado momento vivido por esse.  

O meio ambiente o qual o trabalhador está inserido para a realização de suas 

atividades laborais está diretamente relacionado com uma série de fatores que 

impactam não somente o andamento da atividade econômica, mas também, a saúde 

física e mental dos profissionais que nele são parte, quer seja pelo tempo de 

permanência desses naqueles ou pela intensidade da atividade laboral desenvolvida 

em sua atividade.  

Partindo-se do conceito constitucional contido no texto promulgado de 1988, 

no artigo 225, e inciso V, do seu §1º pode-se entender que é direito de todos o meio 

ambiente equilibrado, por ser esse essencial à saudável qualidade de vida, assim 

como, é dever do poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego 

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o próprio meio ambiente . 
2

 

O direito ambiental todavia, é ramo complexo, que mostra sua plena 

dependência cientifica e interdisciplinar, sempre movido por interesses políticos, 

econômicos na sua aplicação e formulação , o que o torna um desafio a ser superado, 

por escolhas éticas, jurídicas, culturais, econômicas e sociais para se firmar nos 

termos ditados pela Constituição Federal de 1988 no Bra, como direito fundamental 

de terceira geração.   

O termo meio ambiente é amplo, e portanto, pode ser usado na esfera 

justrabalhista para designar o local o qual o trabalhador está inserido, em 

                                                     
2 Antes da Constituição Federal de 1988 trazer a proteção ao meio ambiente, a Lei Federal nº 6.938 de 
1981, já definia, em seu artigo 3º, I, o conceito do termo em estudo 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 .   
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consideração aos riscos que esse está sujeito durante sua jornada de trabalho, 

portanto, não pode, pelo disposto no inciso V, do artigo 225 da Constituição, ser, esse, 

entendido como forma simplificada e reduzida ao ambiente ecológico, com visão 

limitada a preservar, por exemplo, somente a fauna, flora, ar etc., como entende 

Andreas Joachim Krell , pois segundo este autor, mesmo considerando a 

horizontalidade desse direito, não se deve admitir a inclusão de aspectos que já são 

cuidados por ramos específicos do Direito, como é o caso do Direito do Trabalho.  

Esse entendimento doutrinário não se sustenta, visto que a Consolidação das 

Leis Trabalhistas – CLT promulgada em 1943, e recepcionada pela Constituição 

Federal de 1988 não trata do tema de forma específica, estipulando um conceito 

formal para o termo em estudo, embora a partir do artigo 154 até o artigo 200 da CLT, 

e das Normas Regulamentadores (NRS) do atual Ministério da Economia, o tema seja 

tratado na forma de prevenção de agressões à saúde do trabalhador e do papel da 

fiscalização das autoridades brasileiras competentes . O que pela análise mais 

atenta, leva a crer que tais ações celetistas estão ligadas ao direito do trabalhador 

ao meio ambiente equilibrado e do controle do poder público das atividades e 

condições que possam colocar em risco a vida do obreiro.  

Portanto, tais comandos trabalhistas se somam no sistema jurídicos 

brasileiros ao disposto no texto constitucional vigente, de forma a se completarem, 

sob o argumento da própria função do Direito do Trabalho, ou seja, a de atuação na 

comunidade circundante de cumprir objetivos sociais com impactos econômicos, 

culturais e políticos, com o intuito de aperfeiçoar as condições de pactuação da mão 

de obra do trabalhador como a força de trabalho na sociedade conduzida pelo capital 

, incluídas nessas, as do meio ambiente do trabalho.  

Pode-se afirmar diante do princípio da proteção, que é corolário do Direito do 

Trabalho e que exige o reconhecimento e a defesa deferidos pelos órgãos políticos 

aos direitos individuais, como forma de agir do Estado Social , que o meio ambiente 

de trabalho consiste no conjunto de fatores os quais o trabalhador é inserido pelo 

seu empregador para a realização de seu trabalho, sob a dependência deste, visto 

ser a subordinação um dos requisitos da relação de emprego.  

O direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado é, portanto, direito 

constitucionalmente assegurado ao trabalhador diante da sua condição de 
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subordinado ao padrão celetista imposto pela norma, que estabelece esse como 

parte hipossuficiente diante do poder de comando do empregador, relação esta que 

ultrapassa os limites do contrato de trabalho quando se entende que cabe a empresa 

cumprir sua função social.   

A profissão do frentista de postos de combustíveis está relacionada na 

Classificação Brasileira de Ocupação - CBO, mantida atualmente pelo Ministério da 

Economia, sob a classificação CBO 5211-35, a qual estabelece a essa categoria 

profissional, aquela atribuída a trabalhadores de serviços, vendedores do comércio 

em lojas e mercados  para a venda e atendimento do público em geral que comparece 

aqueles estabelecimentos comerciais.  

Durante a pandemia de Covid-19 que se alastra pelo mundo, no Brasil, a 

profissão do frentista foi considerada como de atividade essencial, portanto, seria 

impossível aos profissionais desta categoria realizarem seu trabalho de forma 

remota, com o auxílio do computador, a exemplo de outras. Portanto, o processo de 

reclusão e quarentena desses profissionais durante a pandemia e principalmente 

dos picos de primeira e segunda onda de maior propagação do vírus, não recebeu os 

mesmos tratamentos e proteção dos demais, o que os deixou muito mais expostos 

ao contágio pelo corona vírus.  

Pelo entendimento básico de atividades essenciais, estipulado durante os 

eventos de reclusão pode-se entender aquele trazido pelo §1º do artigo 3º da Lei 

10.282 de 2020 que estabelece as atividades indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados, aqueles que se não 

atendidos, colocariam em risco de perigo a sobrevivência, saúde ou a segurança da 

população , e isso se deu por conta da necessidade de locomoção da sociedade 

através de meios de transportes automotores para que os meios de produção de 

alimentos e demais itens de necessidade básica pudessem chegar a todos durante 

o período de quarentena e isolamento social.  

Os frentistas estão expostos em seu meio ambiente de trabalho à 

contaminação do vírus do Covid-19 e suas variantes, e sem acesso a vacinas 

imunizantes, a categoria profissional se viu obrigada a cumprir as jornadas de 

trabalho, em um ambiente já reconhecimento perigoso e insalubre, porém a partir 

desse momento também duplamente insalubre, o que obrigou aos empregadores a 
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fornecer equipamentos de proteção individuais capazes de minimizar os riscos de 

contaminação desses profissionais ao cornona vírus, nem sempre eficientes.  

Com a emissão pelo Governo Federal da Medida Provisória 927/2020, o 

Supremo Tribunal Federal suspendeu, através da liminar concedida, na análise da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.346/DF, a eficácia do artigo 29 do 

comando provisório, que detalhava como não doenças ocupacionais as síndromes 

respiratórios oriundas da exposição pelo covid-19, exceto mediante comprovação do 

nexo causal, ou seja, caberia ao trabalhador provar que foi contaminado em seu meio 

ambiente de trabalho .  

A decisão do Supremo Tribunal Federal na análise da ADI nº 6346/DF  foi de 

conformidade ao disposto da Lei Federal nº 8.213/1991, em seu artigo 20, incisos I e 

II que estabelece, a rigor, que a doença gerada ou simplesmente desencadeada pelo 

labor do empregado no exercício de sua atividade, ou adquirida em função das 

condições que seu trabalho é realizado, é considerada como ocupacio.  

Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal foi o mesmo adotado no caso 

do julgado em Recurso Extraordinário nº 8.28.040, que em repercussão geral do tema 

932, o relator, Ministro Alexandre de Moraes, fez referência de forma a compatibilizar 

o artigo 927 do Código Civil Brasileiro, com o Artigo 7º, XXIII da Constituição Federal 

de 1988, que traz a responsabilidade objetiva dos patrões pelos danos causados por 

acidente e doenças ocupacionais, quando a atividade laboral, por sua própria 

natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva 

e implicar ao trabalhador o dever maior do que aos demais membros da coletividade, 

como o caso dos frentistas, pela presunção do vínculo entre a doença e a atividade 

profissional, constatada a presença do nexo técnico epidemiológico3 entre o trabalho 

e o resultado.  

Em paralelo a isso, o Ministério Público do Trabalho através do seu Grupo de 

Trabalho Nacional – GT – Covid-19 para estipular a direção que deveria ser adotada 

no sentido de se encarar a exposição dos trabalhadores ao vírus da pandemia, a qual 

entendeu, o paquet laboral, ser doença ocupacional aquela que ocorrer em 

decorrência do trabalho durante a pandemia, portanto, nos termos do §2º do artigo 

                                                     
3  Nexo técnico epidemiológico está relacionado a possibilidades de o trabalhador contrair uma 
determinada doença exclusivamente pela função laborativa, o que a torna doença ocupacional.  
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20 da Lei nº 8.213/1991, e por enquadrar o corona vírus na relação do Anexo II do 

Regulamento da Previdência Social4, ou seja, Agentes Patogênicos causadores de 

doenças profissionais ou do trabalho, Lista B3 – Lista de Doenças Profissionais, Item 

XXV – Microrganismos e parasitas infeccionais vivos e seus produtos tóxicos .  

Em âmbito internacional a Organização Internacional do Trabalho - OIT emitiu 

nota de esclarecimento no sentido favorável para reconhecer como doença 

ocupacional a respeito do tema e dos empregados inseridos no meio ambiente de 

trabalho de risco de contágio pelo covid-19, em conformidade a Convenção nº 121 

de 1964.5 

Por outro lado, o meio ambiente de trabalho dos frentistas é considerado 

também perigoso, e é do artigo 193, incisos I e II, e da redação de seu §1º da CLT que 

vem o direito já devidamente sedimentado desses a perceber o adicional de 30% 

sobre o salário-base, por trata-se esta de atividade considerada perigosa na forma 

da regulamentação aprovada pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego, por tal 

atividade implicar risco acentuado em virtude de exposição do trabalhador 

permanente a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de 

violência física nas atividades profissionais .  

O Tribunal Superior do Trabalho então, editou através do verbete de nº 39, o 

entendimento de que os empregados que operam em posto de gasolina têm direito 

ao adicional de periculosidade . No mesmo sentindo da Súmula nº 212 do Supremo 

Tribunal Federal que já previa em sua jurisprudência, como serviço perigoso, aquele 

realizado pelo frentista das revendas de combustíveis líquido, entendimento esse, 

aprovado pela Corte Constitucional desde dezembro de 1.  

Por conta desse entendimento jurisprudencial, e da doutrina justrabalhista, 

como por exemplo a de Vólia Bonfim Cassar  extrai-se que a questão da 

periculosidade no meio ambiente do trabalho do frentista, quando em controvérsia 

jurídica, seja dispensado até mesmo produção da prova pericial, admitindo assim, a 

periculosidade presumida para o empregado que lida diretamente com a bomba de 

gasolina, visto que algumas atividades são notoriamente perigosas, e neste caso o 

magistrado trabalhista poderá abrir mão da prova pericial com base nos artigos 374, 

                                                     
4 Decreto nº 3.048/1999.  
5 Paragrafo 1.3.9 do anexo da Recomendação Relativa à lista de enfermidades profissionais da OIT.  



 

 
 
 

Ricardo de Jesus Colares de Oliveira  | 247 

 

I6 e 464, §1º7 do Código de Processo Ci.  

O entendimento de presunção de periculosidade devida aos frentistas trazido 

pela doutrina tem prevalecido, mesmo que o empregador se valha de laudo técnico 

elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho nos 

termos do artigo 195 da CLT e do artigo 16.3 da Norma Regulamentadora nº 16, do 

hoje Ministério da Economia, o que nem mesmo de posse de tal documento se admite 

a não realização de ação de fiscalização pelos fiscais do trabalho .  

Por outro lado, diante da necessidade de se fundamentar tal decisão, são 

encontradas correntes contrárias a ideia de prova presumida de periculosidade, o 

que desafia o caso a realização da prova pericial, conforme determina o artigo 195, 

§2º da CLT, mesmo para casos de revelia do empregador, conforme julgado do 

proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, no julgamento da 

reclamação trabalhista 0011459-54.2014.5.01.0034RJ, que determinou o retorno 

dos autos para a primeira instância, para a realização da perícia, para que fosse 

medido os níveis de periculosidade existentes naquele determinado meio ambiente 

do trabalho .  

As atividades insalubres, por sua vez, são aquelas que estão relacionadas a 

saúde e bem estar do trabalhador em seu meio ambiente de trabalho, e que o 

exponha a agentes nocivos acima de limites estabelecidos de tolerância fixados em 

razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus 

efeitos, conforme é estabelecido nos artigos 189 a 192 da CLT .  

Para o meio ambiente de trabalho dos frentistas a insalubridade já era 

consideradas antes do atual momento de pandemia de covid-19 no Brasil, visto que 

esses profissionais inalam e manuseiam substâncias prejudiciais à sua saúde por 

serem produtos químicos, corrosivos e tóxicos. Por esse entendimento, a exposição 

intermitente a agentes insalubres não retira do empregado, o direito ao adicional de 

insalubridade, conforme determina a Súmula 47 do Tribunal Superior do Trabalho .  

                                                     
6 Art. 374 do CPC:  Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 
confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor 
milita presunção legal de existência ou de veracidade. 
7 Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação; § 1º O juiz indeferirá a perícia 
quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária 
em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável. 
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Toda via, pelo entendimento estabelecido na Súmula 460 do Supremo Tribunal 

Federal, tem-se que para o efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em 

reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as 

insalubres, que é ato da competência atualmente do Ministério da Economia . Por 

isso, é devido ao Poder Executivo, expedir ou atualizar relação de itens considerados 

insalubres para que esses sejam devidos aos empregados, se constatado pela 

perícia em grau máximo, médio e mínimo8, conforme definido pela Súmula 289 do  – 

é o caso da insalubridade dos frentistas.  

A Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério da Economia, estabelece, 

portanto, que além de tempo de exposição as condições em seus anexos para as 

categorias profissionais tenham direito aos adicionais de insalubridade . No caso do 

trabalhador de postos de combustíveis, pelo manuseio de produtos químicos como 

os derivados de petróleo inicialmente.  

As normas que regulam o direito dos trabalhadores a perceber os adicionais 

de insalubridade e periculosidade diante de suas atividades, estão relacionadas ao 

conceito de trabalho decente. Tal conceito estipulado pela Organização Internacional 

do Trabalho - OIT para definir a forma de proporcionar ao trabalhador ambiente e 

condições sadias e economicamente viáveis de viver através de seu trabalho, está 

relacionado ao desenvolvimento econômico do país que este está inserido. Tal ideia, 

consiste em analisar se é possível percebê-lo em um ambiente de trabalho que 

proporcione maior grau de justiça social e de condições favoráveis a todos.   

Esse ideal de desenvolvimento econômico, neoliberal ou não, está toda via, 

ligado ao sistema capitalista, que foi desenvolvido como forma de justificar os 

reflexos na sociedade dos avanços tecnológicos, os meios de produção e a relação 

disso com a prosperidade de qualquer nação , conceito esse que não se separa de 

crescimento econômico, pelo contrário, é parte d, ainda que nesta visão esteja se 

vinculando a simples e necessária divisão de renda per, sem que nenhum 

empregado, como parte do processo de crescimento econômico ou de parte da 

engrenagem do sistema capitalista, seja explorado de forma injustificada em 

detrimento da coletividade.  

                                                     
8 Tais adicionais variam em 40%, 20% e 10% calculados sobre o salário mínimo vigente, conforme 
artigo 192 da CLT ratificada pela Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.  
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Por isso, o conceito de  desenvolvimento deve estar atrelado a padrões 

multidimensionais, os quais devem incluir os indicadores sociais para se considerar 

como determinada economia desenvolvida ou não se comporta, mesmo na 

pandemia, para determinadas categorias profissionais, pois se pode-se entender que 

a pandemia reduziu os níveis de produção e determinados setores da economia, em 

outros, ou para aqueles considerados essenciais, foram potencializados por ela, ou 

seja, há de se identificar que nem todos os campos do sistema econômico brasileiro 

sofreram de maneira uniforme os impactos financeiros trazidos pela pandemia de 

covid-19 no Brasil.     

Segundo dados obtidos no sitio do Governo Brasileiro na internet somente no 

ano de 2020 houve um crescimento no número de distribuidores e de revendedores 

de combustíveis, tendo o ano fechado com 239 distribuidores, contra 232 de 2019, 

41.673 postos de combustíveis líquidos, quando em 2019 eram 40.990 e com 61.097 

revendas de gás de cozinha contra 59.885 de 2019, tendo sido comercializados no 

Brasil em 2020, 131,76 bilhões de litros de combustíveis vendidos .  

Todas essas formas de pensar o desenvolvimento econômico versus a força 

de trabalho, que neste caso, se espelha o da insalubridade e periculosidade dos 

frentistas e seus reflexos no cotidiano do Brasil, deveria passar, contudo, por uma 

forma diferente de conceituação. No pensar de Amartya Sen  incluindo esses aos 

ideais de justiça, sobretudo social, o desenvolvimento sem a proteção da força de 

trabalho do homem, representam somente acúmulo de capital para poucos e miséria 

para muitos. Que nesse caso são os trabalhadores ou aqueles que não tem acesso 

ao trabalho ou vivem de trabalhos considerados precários ou remunerado de forma 

injusta e expostos a riscos a sua saúde.  

Amartya Sem  como aprimoramento desse seu pensamento, apresenta que o 

desenvolvimento econômico dever representar meio pelo qual os indivíduos possam 

exercer sua liberdade para serem o que bem entenderem e, portanto, não por falta de 

opção serem empurradas para exercer determinadas profissões por pura 

necessidade de sobrevivência.  

Os frentistas, portanto, além de já estarem expostos a agentes insalubres 

pelos produtos tóxicos que esses lidam diariamente ainda estão expostos ao vírus 

do covid-19 em prol da sociedade que se mantém, em usos dos serviços destes, 
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durante a pandemia, sem a devida remuneração em retribuição por sua contribuição 

momentânea a coletivo.    

Assim o meio ambiente do trabalho do empregado frentista de posto de 

gasolina é, durante a pandemia insalubre pois, expõe o trabalhador de forma habitual 

a risco especial, com potencialidade lesiva, e implica aquele ônus maior do que aos 

demais membros da coletividade. Portanto, nexo causal, para o caso do frentista é 

presumido para o risco de contaminação por covid-19, como já era pelo manuseio 

de produtos químicos nas bombas de abastecimento de combustíveis. Assim, 

devidos a categoria profissional, como condição decente de trabalho, a percepção 

em seus salários dos adicionais de insalubridade e periculosidade e uma vez, 

comprovado que tal empregado contraiu o vírus do Covid-19 por conta de sua 

atividade profissional essa deverá ser considerada como doença ocupacional, com 

toda a proteção que a lei previdenciária determina.    

 

3 A CUMULATIVIDADE DOS ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE 

DOS FRENTISTAS E O DIREITO DO TRABALHO  

 

De forma a se fixar os padrões de efetividade das normas jurídicas deste 

estudo, é preciso analisar no que consiste na realidade o sentido na norma contida 

no §2º do artigo 193 da CLT que estabelece que caberá ao empregado optar pelo 

adicional de insalubridade que porventura lhe sejam devidos, ainda mais quando é o 

próprio texto celetista que determina a indisponibilidade dos direitos trabalhistas 

(normas cogente) segundo é trazido nos artigos 9º, 444º e 468º da CLT.  

Embora não seja o objeto deste estudo analisar a fundo o processo 

hermenêutico do mencionado §2º do artigo 193 da CLT, é cabível relembrar que o 

texto celetista passou, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, pelo 

processo da recepção das normas ali contidas, a partir da promulgação desta, a CLT 

passou a ser parte do sistema jurídico brasileiro, logo não pode ser analisada de 

forma isolada, mas dentro do contexto garantista que a nova ordem constitucional 

inaugurou, dentre as quais consta o princípio da dignidade da pessoa humana, e da 

valorização social do trabalho contidos como fundamentos da República Federativa 

do Brasil, contidos nos incisos III, IV do artigo 1º .  



 

 
 
 

Ricardo de Jesus Colares de Oliveira  | 251 

 

Percebe-se, portanto, que a Constituição Federal é fundada na ideia de que o 

trabalho é dignificante e sem ele não há progresso social e nem econômico, o que 

vai em contrassenso do que tenta emplacar os ideias liberais, de que o trabalho 

protegido é a causa do elevado índice de desemprego, e que faz com que 

trabalhadores excluídos do mercado de trabalho, sejam considerados simplesmente 

como parte do “metabolismo social” e uma vez esses incluídos no sistema 

capitalista, que a cada dia passa a privilegiar o conhecimento cientifico para 

impulsionar o avanço dos meios de produção, para reduzir os custos com a 

contratação de mão de obra , o trabalhador tende a ser posto em segundo plano, ou 

como mera ferramenta de se obter lucro e assim alimentar o sistema capitalista.  

Essa miscelânea de fatores que permeiam o fator trabalho no sistema 

capitalista, chega ao ambiente justrabalhista, que uma vez provocado não pode ser 

abster de dizer o direito. Porém, esse, precisa se pronunciar diante dos princípios 

fundantes trazidos na própria Constituição Federal independentemente do impacto 

econômico que isso possa trazer aos empregadores. Afinal, as empresas precisam 

cumprir sua função social, qual seja, a de dividir renda, pois sem ela nem mesmo 

essa sobrevive.   

No caso do empregado frentista, esse labora em ambiente, conforme visto, 

perigoso e insalubres, e agora durante a pandemia, os riscos dessa insalubridade foi 

potencializada diante da covid-19 poder ser enquadrada como doença ocupacional. 

Porém, prevalece o entendimento do que não há possibilidade de cumulação desses 

dois adicionais nas Cortes Laborais Pátrias inicialmente.  

O tema então passou a ser muito controverso, e inicialmente até mesmo ao 

próprio Tribunal Superior do Trabalho, chegando esse a proferir, na Seção de 

Dissídios Individuais I – SDI-I, entre o período de junho a outubro de 2016, decisões 

conflitantes a respeito, dividindo a efetividade do §2º do artigo 193 da CLT, ou seja, 

inicialmente a possibilidade de cumulação irrestrita dos adicionais, por considerar 

que tal comando não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, como no 

julgado da Reclamação Trabalhista em sede de Recurso de Revista sob a lavra do 

Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão RR-1072-2015.5.02.0384 publicado no DEJT 

em 03/10/2014 e naquela do mesmo relator de nº RR-773-47.2012.5.04.0015 na 7ª 

Tu, pois diante dos princípios fundantes e dos direitos sociais e fundamentais 
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contidos no texto constitucional, a percepção plena dos adicionais seria possível 

sem qualquer ressalva.   

Em uma segunda via, decidiu também o Tribunal Superior do Trabalho que a 

cumulação dos adicionais seria restrita a causa de pedir diferentes, ou seja, se os 

agentes nocivos forem distintos9, e por isso em junho de 2016, no julgamento da 

Seção de Dissídios Individuais I – SDI-I, concluiu que não havia conflito entre a 

Constituição e o texto da Consolidação das Leis do Trabalho .  

E decidiu também posteriormente o TST, passando a ser essa, a tese mais 

aceita e adotada pelos Tribunais Regionais do Trabalho pela não cumulatividade de 

ambos os adicionais em qualquer hipótese, visto que o §2º do artigo 193 da CLT 

determina a escolha do trabalhador ou de um por outro, e assim o Tribunal Superior 

do Trabalho, ao julgar o Tema nº 17, afeto aos Recursos de Revista Repetitivos, 

decidiu: 

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior 

do Trabalho decidiu, que não é possível o recebimento cumulativo dos adicionais 

de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores 

distintos e autônomos. A decisão, por maioria, foi proferida no julgamento de 

incidente de recurso repetitivo, e a tese jurídica fixada será aplicada a todos os 

casos semelhantes .  

 

A decisão do Tema 17 foi refletida no Informativo nº 147 do TST, trazendo o 

posicionamento atualizado, conforme ementa a seguir apresentada, que foi gerada a 

partir do julgamento da Reclamação Trabalhista em sede de Recurso de Revista 

1072-72.2011.5.02.0384:  

 

Adicional de insalubridade e de periculosidade. Fatos geradores distintos. 

Cumulação. Impossibilidade. O art. 193, § 2º, da CLT veda a cumulação dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, podendo, no entanto, o empregado 

fazer a opção pelo que lhe for mais benéfico. Sob esses fundamentos, a SBDI-I 

decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de embargos, por divergência 

jurisprudencial e, no mérito, por maioria, dar-lhe provimento para excluir da 

                                                     
9 Como é o caso do adicional de insalubridade pelos agentes químicos e periculosidade por risco de 
explosão, mas que agora por conta da Covid-19 se justifica, visto ser esse agente diferente.  
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condenação a possibilidade de acúmulo dos dois adicionais. Vencidos os 

Ministros Augusto César Leite de Carvalho, João Oreste Dalazen, José Roberto 

Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte e 

Cláudio Mascarenhas Brandão, que negavam provimento aos embargos para 

manter o pagamento cumulado dos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade, sob o fundamento de que a exposição do indivíduo a um 

determinado tipo de risco não exclui a sua eventual exposição a outro risco 

diferente, ante a existência de fatos geradores e causa de pedir distintas. TST-E-

RR-1072-72.2011.5.02.0384, SBDI-I, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 

13.10.2016.  

 

Segundo Gustavo Filipe Barbosa Garcia  a decisão do Tribunal Superior do 

Trabalho merece crítica, pois a considerar que o empregado está exposto aos dois 

agentes e esses são por certo distintos (como é o caso do frentista), é justo que ele 

receba ambos os adicionais por conta do disposto no artigo 7º, inciso XXIII da 

Constituição Federal 10 , e a neutralização de apenas um desses acaba por 

desestimular que a insalubridade a periculosidade sejam eliminadas e neutralizadas 

no meio ambiente laboral.  

No campo do Direito Internacional do Trabalho, a Organização Internacional 

do Trabalho – OIT, regulamentou o caso através da Convenção 148, aprovada na 63ª 

reunião em 1977, e aprovada pelo Brasil através do Decreto nº 93.413 de 15 de 

outubro de 1986 e da Convenção nº 155, aprovada na 67ª reunião e ratificada pelo 

Brasil através do Decreto nº 1.254 de 29/09/1994 decidiu de forma mais coerente e 

assim, admitiu o recebimento simultâneo, dos adicionais de insalubridade e de 

periculosidade, quando o empregado está exposto a ambos os agentes.  

Observa-se que o trabalhador frentista irá ser incluído no ambiente de 

trabalho o qual esse pode estar sujeito a explosão por conta dos gases e líquidos 

inflamáveis que esse manuseia ao dirigir a bomba de gasolina e por inalar esses 

gases tóxicos durante o processo de abastecimento.  

Porém, agora um novo agente é trazido para a analise do tema da 

                                                     
10 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei .  
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cumulatividade de ambos os adicionais visto que o frentista passou a estar também 

sujeito a ser contaminado pelo corona vírus e suas variantes durante o período de 

pandemia e quando da quarentena para evitar o contagio, por se essa atividade 

considerada essencial.  

Esse tema da acumulação do adicional de insalubridade ao de periculosidade 

do frentista por conta da exposição ao vírus do Covid-19 e os riscos de manusear 

inflamáveis ainda é novo para a jurisprudência dos tribunais laborais pátrios. Em 

pesquisa jurimétrica realizada no site www.jusbrasil.com, usando-se os critérios de 

pesquisa em todos os graus de jurisdição, nos Tribunais Regionais do Trabalho - 

TRTS, Tribunal Superior do Trabalho - TST, Supremo Tribunal Federal e Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, do período de 02/03/2020 a 21/05/202111, achou-se 

apenas dois julgados, conforme a seguir apresentados:  

 

Tabela 1: Questão da Cumulatividade do Adicional de Periculosidade e 

Insalubridade do Frentista Durante a Pandemia – Julgados Por Órgão Julgador 

 

TRT - Insalubridade x Periculosidade Frentista Quantidade %

TRT 15ª Região 2 100,00

Total 2 100,00

 

 

Dentre os julgados, o intervalo de tempo entre esses ocorreu conforme o 

demonstrado a seguir:  

 

Tabela 2: Lapso Temporal dos Julgados no TRT 15 a Questão do Adicional de 

Insalubridade Acumulado com o de Periculosidade 

 

Ano de Julgamento Quantidade %

Ano de 2020 2 100,00

Ano de 2021 0 0,00

Total 2 100,00

 

E o resultado final dos julgados mencionados, foi o de confirmar a tese de que 

ambos, adicional de periculosidade e insalubridade não pode ser acumulado para o 

                                                     
11 Que corresponde ao período do início da pandemia de covid-19 no Brasil até a data de corte deste 
estudo.  
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mesmo trabalhador, seguindo assim a linha de julgamento estabelecida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho antes do início da pandemia de covid-19.  

Por outro lado, percebe-se também a tendência da jurisprudência para dar 

efetividade a proteção do trabalhador diante do atual cenário de pandemia, no 

sentido de tornar para determinados casos a síndrome respiratória provocada pelo 

Covid-19 como doença ocupacional, conforme decidiu no julgamento da Ação Civil 

Pública 1000708-47.2020.5.02.0391 julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 

2ª Região, no caso paradigma, decidiu aquele juízo que a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – Correios, não tomou todas as medidas necessárias para que 

o trabalhador pudesse ser protegido ou pelo menos minimizado os riscos de contrair 

a doença  .  

Tramita na Câmara dos Deputados, atualmente o Projeto de Lei 2.406/202012 

que pretende permitir por lei caracterizar a Covid-19 como doença ocupacional, de 

forma a afastar qualquer dúvida jurídica quanto ao tema, ainda que, a prova dessa 

pudesse ser verdadeira “prova diabólica13” tanto para trabalhadores quando para 

empregadores.  

As doenças ocupacionais adquiridas ou não por conta do meio ambiente de 

trabalho insalubre, são por lei a acidente de trabalho equiparadas, com direito ao 

trabalhador ao período estabilitário de 12 meses após a cessão do auxílio-doença , 

ou seja, para os casos em que o trabalhador frentista contraiu a doença por conta da 

exposição ao vírus do covid-19, se caracterizado o uso desmedido do poder 

potestativo do empregador, ou da falta de cuidados desse com a saúde do 

trabalhador, restará devidamente comprovada a doença ocupacional em caso dele 

procurar a Justiça do Trabalho.  

Em caso de morte do trabalhador por covid-19 obtida por conta da atividade 

laboral, caberá ainda aos herdeiros requerer em sede de reclamação trabalhista o 

dano extrapatrimonial podendo variar de acordo com a Lei 13.467/2017, de três até 

cinquenta vezes o salário do trabalhador, além dos herdeiros poderem receber o 

                                                     
12 O projeto de Lei 2406/2020 é de iniciativa do Deputado Carlos Bezerra (MDB-MT) e não há no texto, 
qualquer menção a incluir para qualquer categoria profissional o adicional de periculosidade e 
insalubridade juntos como devido aqueles que estejam sujeitos a ambos.  
13 A expressão “prova diabólica” é criação doutrinaria para definir as provas no processo de difícil 
produção pela parte, conforme disposto no §2º do artigo 373 do Código de Processo Civil .   
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pagamento das parcelas trabalhistas de direito do trabalhador .  

Diante desse cenário pandêmico, os rumos do direito do trabalho, precisam 

estar voltados para a razão de que os frentistas estão expostos agora a um novo 

agente, ou seja, o do Covid-19, por estarem na linha de frente como profissionais 

agregados ao grupo de serviços essenciais e portanto, independente do que vem 

sendo decidido quanto ao não direito ou ao direito de escolha dos profissionais 

inseridos nos ambientes insalubres e perigosos, a lei não pode ser usada, a 

interpretação literal, mas conforme a Constituição Federal e ao sistema garantista 

que conduz a questão de forma diversa do que vem se mantendo pela jurisprudência 

do Tribunal Superior do Trabalho – TST.  

O direito do trabalhador a ser pago pelo nível de risco de sua atividade 

ultrapassa a interpretação dada outrora pelo TST, também por conta do atual 

momento que o mundo vive, ou seja, trata-se de uma demanda e direito que pode ser 

considerada temporária, o qual pode ser modulado, aos fatos diante dos riscos que 

ele está inserido, portanto trata-se de demanda justa a cumulação do adicional de 

insalubridade ao de periculosidade para os trabalhadores frentistas.  

  

CONCLUSÃO 

 

Conforme visto ao longo do presente artigo, conclui-se que os trabalhadores 

frentistas de postos de combustíveis sempre estiveram inseridos ao mesmo tempo 

em um meio ambiente do trabalho comprovadamente tanto perigoso quanto 

insalubre por estarem sujeitos a inalar e a manusear produtos químicos e derivados 

do petróleo, assim como, por tais itens serem inflamáveis e representarem riscos de 

explosão, e que mesmo assim, a esses profissionais não são considerados o direito 

de perceber o adicional de insalubridade e periculosidade de forma cumulativa por 

conta do disposto no §2º do artigo 193 da CLT, entendimento ratificado pela 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ainda que a Constituição Federal de 

1988 em no inciso XXIII do Artigo 7º diga ser direito do trabalhador o pagamento.  

Trata-se agora com a inclusão dessa categoria profissional ao rol de 

trabalhadores com atividades essenciais durante os períodos de quarentena para 

conter a propagação do contágio do covid-19 no Brasil, esses profissionais 



 

 
 
 

Ricardo de Jesus Colares de Oliveira  | 257 

 

precisam, ainda que temporariamente, perceber os valores tanto o correspondente 

pelo adicional de periculosidade quando o de insalubridade por conta dos riscos 

desses de contrair a doença ocupacional e assim perder a própria vida, diante da 

escassez ainda de vacina e de tratamento de eficácia devidamente comprovada pela 

ciência.  

Ao longo desta pesquisa, viu-se que foram obtidos resultados além dos 

esperados, ou seja, pode-se constatar que a tanto a jurisprudência, quanto o Poder 

Legislativo, tem se manifestado recentemente favoráveis em transformar a questão 

da covid-19 como doença ocupacional quer seja através do projeto de lei que tramita 

na Câmara dos Deputados, que pelos julgados justrabalhistas que já se apresentam 

através dos julgados dos tribunais laborais pátrios.  

Constatou-se ainda que o caso posto como objeto desse estudo, por não está 

devidamente solucionada, enfrenta questões ainda pendentes, como é o caso do 

processo de prova que o trabalhador tenha sido, por exemplo contaminado em seu 

ambiente de trabalho e não em outro local, transformando assim a prova da doença 

ocupacional em verdadeira “prova diabólica” tanto para empregados quanto para 

empregadores. Porém, o Estado deverá se apresentar de forma ativa para que esses 

profissionais tenham a oportunidade de não se fazerem expor em seu meio de 

trabalho insalubre em vão.  

Então a conclusão lógica disso é a de que se pode ser considerado doença 

ocupacional por expor os frentistas ao risco de contágio da doença provocada pelo 

vírus do covid-19, é mais que justo que esses trabalhadores, durante a pandemia 

possam fazer jus também ao adicional de insalubridade, por sua contribuição com a 

sociedade estando esses, como atividade considerada essencial, mais sujeitos aos 

riscos a essa inerentes.  

Razões pelas quais tais profissionais não podem ter seus direitos 

vilipendiados em prol da comunidade que tem contado com a força de trabalho 

desses, enquanto parte da população trabalha remotamente durante a pandemia, e 

do lucro dos empregadores o que cabe a lei e a jurisprudência justrabalhista o dever 

de assegurar a garantia de ter seus direitos devidamente restabelecidos. 
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RESUMO 

Por meio deste artigo pretende-se analisar as dívidas da razão, da ecologia e da 

dívida financeira, envoltas em embriaguez de ideias, sob a ótica de Enrique Leff e 

Michele Carducci, no que consiste na busca por conciliação entre crescimento 

econômico, desenvolvimento humano e as frustrações resultantes da 

incompatibilidade entre esses termos com as urgências ambientais, de degradação 

e de desrespeito aos direitos da natureza. A metodologia envolve pesquisa 

interdisciplinar, com orientação epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e 

práxis na articulação do Direito Constitucional, Ambiental e da Economia, com as 

técnicas de análise documental e de revisão bibliográfica, diante do estudo das 

dificuldades enfrentadas em face da visão antropocêntrica que mimetiza os 

processos para efetivar a dignidade humana e ao mesmo tempo esquece que essa 

dignidade deve incluir como pressuposto essencial o cuidado com o meio ambiente. 

Como resultados esperados, pretende-se apontar uma visão ecocêntrica que inclua 

destinação orçamentária à educação e à reparação dos danos ambientais, e no 

âmbito internacional incluir nos ordenamentos jurídicos a pauta da natureza como 

sujeito de direitos. 

Palavras-Chave: Efeito tequila. Custo dos direitos. Constitucionalismo planetário. 

Estado ecocêntrico.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze the debts of reason, ecology and financial 

debt, wrapped in ideas intoxicated, from the perspective of Enrique Leff and Michele 

Carducci, which consists in the search for reconciliation between economic growth, 

human development and the frustrations resulting from the incompatibility between 
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these terms with the environmental urgencies, degradation and disrespect for the 

rights of nature. The methodology involves interdisciplinary research, with 

epistemological orientation in critical theory, bringing together theory and praxis in 

the articulation of Constitutional, Environmental and Economics Law, with the 

techniques of document analysis and bibliographic review, in view of the study of the 

difficulties faced in view of the vision anthropocentric that mimics the processes to 

effect human dignity and at the same time forgets that this dignity must include care 

for the environment as an essential assumption. As expected results, it is intended to 

point out an ecocentric vision that includes budget allocation to education and the 

remedying of environmental damage, and at the international level to include in the 

legal systems the agenda of nature as a subject of rights. 

Keywords: Tequila Efect. Cost of Rights. Planetary Constitucionalism. Ecocentric 

State. 

 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Por meio deste artigo, pretende-se analisar as dívidas da razão, da ecologia e 

de ordem financeira, envoltas em embriaguez de ideias, sob a ótica de Enrique Leff e 

Michele Carducci, no que concerne à busca por conciliação entre crescimento 

econômico e desenvolvimento humano. Consideram-se as frustrações resultantes 

da incompatibilidade entre essas expressões diante das urgências ambientais, 

caracterizadas pela degradação e pelo desrespeito aos direitos da natureza. A 

metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com orientação epistemológica na 

teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito Constitucional, 

Ambiental e da Economia com as técnicas de análise documental e de revisão 

bibliográfica. 

Investigam-se as dificuldades enfrentadas em face da visão antropocêntrica 

que mimetiza os processos para efetivar a dignidade humana e ao mesmo tempo 

esquece que essa dignidade deve incluir como pressuposto o cuidado com o meio 

ambiente. Como resultados esperados, pretende-se apontar uma visão ecocêntrica 

que acrescente a destinação orçamentária à educação e à reparação dos danos 
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ambientais, e no âmbito internacional inclua nos ordenamentos jurídicos a pauta da 

natureza como sujeito de direitos. 

A pesquisa analisa a degradação ambiental agravada pela busca de 

crescimento econômico, que por vezes ignora ou age com imprudência e, por fim, 

causa danos irreparáveis ao meio ambiente. Outrossim, investiga o movimento que 

aponta para a revolução doutrinária e jurisprudencial que ultrapassa a visão 

antropocêntrica e ancora razões nas práticas ecocêntricas e in dubio pro natura. 

Nesse viés, requer-se estudo apropriado para inclusão dos direitos da natureza nos 

ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. 

Cumpre examinar com cautela o custo dos direitos, haja vista que em discurso 

retórico pela implementação dos direitos fundamentais humanos, constata-se, 

diante de dados estatísticos, a exclusão de 50 milhões de pessoas no Brasil que 

vivem abaixo da linha da pobreza e inúmeros danos ambientais causados em nome 

da geração de emprego e renda. Sabe-se, diante de estudo do pós-humanismo, que 

a palavra ‘humano’, originária do confronto entre os seres da terra (humus) e os seres 

divinos, resultou da defesa da dignidade humana nos ordenamentos jurídicos, na 

exclusão do ‘humano’ de boa parte da população mundial, assim como da terra e sua 

natureza. 

A análise aponta para o custo da efetivação desses direitos, uma vez que cada 

concretização de direito social encontra-se atrelada à repercussão orçamentária, 

obrigatoriamente incluída nas Leis dos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e Orçamentárias Anuais. Impossível ignorar também as leis do 

mercado e a busca por lucro. Hoje já não importa onde se produz, mas a garantia de 

escoamento dos produtos e a logística de acesso aos centros de consumo, em vista 

da possibilidade de menor custo na produção. 

A perquirição objetiva demonstrar a necessidade de efetivar o 

transconstitucionalismo, no que tange à pauta ambiental, o que sugere a ideia de 

constituição planetária para a universalização dos direitos da natureza. Com base na 

interdependência entre saúde humana e saúde da biosfera, evidenciada pela vivência 

pandêmica da Covid-19, são desnudadas a relevância do estudo e as razões que 

incluem a questão ambiental como quesito de efetivação do patamar mínimo 
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civilizatório e da dignidade da pessoa humana, fulcros do Estado constitucional 

contemporâneo.  

O escopo do artigo concretiza-se mediante pesquisa qualitativa, por 

intermédio de raciocínios indutivo e dedutivo, bem como com a utilização de técnicas 

de revisão bibliográfica, estatística e documental, com base nas contribuições de 

Enrique Leff e Michele Carducci em defesa do movimento que viceja para a afirmação 

da natureza como sujeito de direitos. Ademais, a pesquisa circunda a 

interdisciplinaridade entre Estado, meio ambiente e economia, com o escopo de 

reverberar sobre a retórica do sistema capitalista atual, como mecanismo ideológico 

que desnatura a dívida ecológica e que não inclui a maior parte dos seres humanos.  

Destarte, verifica-se que o status quo anuncia a retórica do termo 

sustentabilidade como palavra de efetividade vazia de conteúdo. A premência da 

questão denuncia a necessidade de concretizar o Estado ecocêntrico, com a 

ponderação do tipo de Estado que melhor realiza as pautas ecológicas: os 

alicerçados no autoritarismo ou na democracia. A arguição contempla a relevância 

da conciliação racional entre as questões ambientais e econômicas, de modo a 

auferir vantagens para o zelo ecossistêmico e a minorar as razões da apatia. 

 

2 EFEITO TEQUILA  

 

Enrique Leff em sua teoria externaliza as três dívidas que controlam a 

geopolítica mundial: a dívida financeira, a dívida ecológica e a dívida da razão, as 

quais são interdependentes e dominam as ações estatais expressas ou de forma 

maquiada. Acerca da questão, Leff comenta:  

Na perspectiva da sustentabilidade não há uma, mas três dívidas. Todas elas 

surgem do mesmo pecado original, mas levam a diferentes formas de redimi-lo, de 

saldar o endividamento como contrato assumido, e a diferentes formas de tomar 

posição como devedores do perdido. Isto abre um rombo que se bifurca entre a dor 

da morte e a luta pela vida, para recuperar o que não devia ter sido alienado – os 

recursos e as mentes – a via para deixar de ser devedores permanentes do sistema, 

para bater-se em duelo para recuperar o próprio (LEFF, 2001, p. 32). 
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Nesse diapasão, a dívida financeira é caracterizada pelo autor como pagável 

ou não pagável, mas sobretudo negociável. A dívida econômica, em teoria a mais 

simplista das três dívidas, é entendida como a principal, mimetizada como o ‘motor 

imóvel’ aristotélico do sistema e o fulcro de todos os problemas da geopolítica 

mundial. Em relação à dívida ecológica, Leff a conceitua como incomensurável, mas 

capaz de ser revalorizada. 

Por fim, a dívida da razão acusa o mecanismo de sujeição ideológica e 

econômica, fundada na racionalidade capitalista-tecnológica, que dita uma ordem 

homogeneizante unipolar e controla os Estados, na medida em que a única dívida 

valorada pelo sistema é a financeira. Nesse panorama, a dívida da razão é a dívida 

moral que escraviza tacitamente o Estado, pois o obriga a se dobrar com fé cega às 

leis do mercado, sob pena de ficar fora do jogo político, conforme elucidação: 

Capital has remained well and alive, expanding in the world order and invading 

the planet. Capital accumulation extends its arms to the whole biosphere, grounding 

its feet in the planet by dispossession of the livelihoods of traditional peoples, the 

peasants and indigenous peoples that inhabit the world resisting the techno-

economic rationality that expands over their life-territories (LEFF, 2021, p. 141). 

Desse modo, a busca incessante por saldar a dívida econômica, envolta pela 

dívida da razão, a qual age como a mão invisível do mercado smithiana, elevou o 

fosso da dívida da ecologia. O imbróglio é multiplicado pelo fato de que, haja vista a 

dívida da razão, os países que se encontram quites no que se refere à questão 

econômica residem em posição vantajosa, ao passo que os endividados 

financeiramente são estereotipados como “devedores permanentes do sistema” e 

apêndices da ordem mundial. 

Sob esse viés, o poder de barganha do Primeiro e Segundo Mundo denota a 

exploração não apenas econômica, mas sobretudo ambiental do Terceiro Mundo 

pelos Primeiros e o respectivo aumento da dívida ecológica em regiões emergentes 

e de subdesenvolvimento, motivada pelos papéis assumidos pelos países na Divisão 

Internacional do Trabalho (DIT). Leff explica: “Trata-se de um espólio histórico, da 

pilhagem da natureza que se dissimula numa presumível superioridade nas 

capacidades intelectuais e empresariais do Norte” (LEFF, 2001, p. 38). 
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Nessa vertente, a teoria recai para o conceito do Efeito Tequila. Tal conceito 

exibe a embriaguez de ideias que ocasiona a cegueira econômica. Dotados do único 

e absoluto objetivo de obter lucro e limitados pela urgência de mitigar as 

desigualdades sociais com o fito ulterior de satisfazer as necessidades básicas de 

sobrevivência de suas populações, os Estados são tentados a ignorar as pautas 

ecológicas. Uma vez que os efeitos da degradação ambiental, a despeito de gerar 

consequências nocivas, não são visíveis instantaneamente, há a acepção da ideia de 

que o Estado deve ter por primazia alocar recursos para buscar lucro 

incessantemente em qualquer circunstância. Leff assinala:  

Seduzidos pela ideia de eliminação da diferença, os países pobres foram 

arrasados pelos torvelinhos do capital mundial, pelas artimanhas do capital 

financeiro. Os países devedores se fascinaram com as miragens do progresso e 

perderam o jogo. Lançaram-se à perdição na embriaguez do crescimento. Trocaram 

a vida por tequila. O efeito tequila é justamente a desvalorização da vida como 

sentido e potência, além do erro de cálculo e da corrupção das finanças (LEFF, 2001, 

p. 34). 

Dessa forma, a falha do Efeito Tequila é demonstrada por não sanar ao cabo 

nenhuma das três dívidas. Nessa ótica, o objetivo final de saldar a dívida financeira 

que o cega não é atingido, na medida em que a exploração ambiental e a exportação 

de commodities para os países de Primeiro e Segundo Mundo simboliza a função do 

Estado no mercado mundial e aumenta o abismo da desigualdade entre os países, 

sobretudo no que se refere aos gastos vindouros que objetivem minorar os impactos 

ambientais ocasionados.  

Nesse tocante, o cenário mundial não transcende uma repetição histórica 

maquiada do neocolonialismo vivenciado institucionalmente no século XIX, somado 

ao fato de que não se limita apenas às regiões africanas e asiáticas como outrora. 

No campo ideológico, o simulacro perpassa pelas teorias da dependência, ideologias 

da libertação e lutas de emancipação, com vistas a dotar de legitimidade a dívida 

moral atribuída e a presunção do direito de exploração dos países desenvolvidos. 

Sob esse viés, a lógica do capital e as leis cegas do mercado norteiam de tal 

forma as ações estatais que os recursos naturais só não se esgotaram ainda devido 

à característica da autolimitação do capital. Nesse sentido, a liberdade de atuação é 
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tamanha que o único freio aos desmandos exploratórios dos países do Norte é a 

própria crise econômico-financeira e a ponderação de que outras regiões alocam 

mais benefícios econômicos em comparação. 

Nessa perspectiva, o utilitarismo puro e a ideia de maximização dos lucros 

dominam as instituições. O fato de as questões ambientais não serem traduzíveis 

fria e objetivamente em valores matemáticos nos cálculos econômicos corrobora 

para a perpetuação do paradigma de que a única dívida que deve alocar esforços 

para ser sanada é a dívida financeira, uma vez que “esta ‘lavada de recursos’ é 

legitimada pela exatidão do cálculo econômico que externaliza como lixo tudo aquilo 

que não se submete às suas medidas” (LEFF, 2001, p. 36), o que suscita o abandono 

de tal teoria da justiça rumo à teoria kantiana, a qual soma valor às aferições 

utilitaristas. 

Tal ideologia capitalista que visa exclusivamente a obtenção de vantagens, de 

modo a negligenciar as pautas socioambientais em relação aos direitos de 

fraternidade, é desnudada pela falácia da implementação conjunta e o cavalo de troia 

no Terceiro Mundo. Com um discurso retórico verborrágico e sob a alegação de uma 

suposta postura altruísta em prol da causa ambiental, os países desenvolvidos 

adentram as florestas do Terceiro Mundo com o objetivo oculto de pesquisar as 

riquezas subexploradas e se apropriar das descobertas atinentes à biodiversidade, 

camuflados pelos paradigmas de gratuidade e ajuda mútua.  

Desse modo, a denúncia da racionalidade capitalista incide na ideia de que a 

dívida incomensurável (ecológica), em um círculo vicioso que nutre seu alargamento, 

resultará no colapso do sistema, caso o Estado e a sociedade permaneçam inertes. 

Nesse sentido, o panorama aponta para o fato de que “é com a variável tempo que o 

direito climático deve levar em conta. Parece que a ‘tragédia dos comuns’ é 

corretamente convertida em tragédia do horizonte temporal” (CARDUCCI, 2020, p. 

1.368).  

Sob essa lógica, é patente a relevância da conciliação entre atividades 

economicamente úteis e a minoração das externalidades ambientais resultantes do 

exercício humano. É inegável o processo dificultoso, diante da importância das 

questões econômicas para subsistência em contexto de capitalismo selvagem, de 

priorizar a preservação da natureza nas destinações orçamentárias, sobretudo no 
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que concerne ao caos do apoio político e à pressão do eleitorado, base dos governos 

nas democracias representativas. 

Contudo, alerta Andrei Cechin que “os economistas estudam tudo que está 

dentro do processo (de produção), mas não percebem (talvez não queiram) que ele 

não seria possível sem a entrada dos recursos da natureza e a saída dos resíduos 

que lhe são devolvidos” (CECHIN, 2010, p. 7). Pontua-se que a questão ambiental não 

reside em uma conveniência, uma sugestão para implantação nos ordenamentos 

jurídicos, mas sim em urgência de preservação da vida. Sob essa perspectiva, 

Fernanda Cavedon e Ricardo Vieira exprimem que: 

 

Pode se identificar uma forte relação entre degradação ambiental e injustiça 

social, pois justamente os grupos já fragilizados por questões socioeconômicas, 

raciais e informacionais e, portanto, com maiores dificuldades de defender seus 

interesses ambientais acabam sendo os principais afetados por decisões 

ambientais excludentes. Essa situação também se verifica na disputa pelo 

acesso aos recursos ambientais, nas quais acaba por prevalecer o poder 

econômico e a capacidade política de influenciar a tomada de decisão 

(CAVEDON; VIEIRA, 2011, p. 69). 

 

De fato, mediante análise estatística, observa-se que os países que menos 

emitem gases estufa – a presumir os emergentes e em estado de 

subdesenvolvimento por serem menos atuantes no processo industrial mundial – 

são os que mais sofrem os efeitos das mudanças atmosféricas. Como tal informação 

aparenta ser paradoxal, Michele Carducci explana a questão ao denotar as diferenças 

que transcendem as expressões “orçamento de carbono” e “intensidade de carbono”: 

In particolare, essa ha inciso su due fronti: la distribuzione del c.d. “Carbon 

Budget”, ossia dela quantità di CO2 che può essere ancora emessa nell’atmosfera 

senza pregiudicare il riscaldamento climatico nei limiti (di 2°C o 1,5°C in più rispetto 

ai valori pre-industriali) (...) la considerazione della “intensità di carbonio” (ossia il 

quantitativo di carbonio emesso per unità di energia consumata pro capite), che 

resulta paradossalmente inferiore negli Stati a più alto consumo di energia, in quanto 

più ricchi e tecnologicamente più efficienti, rispetto a quelli a più basso consumo di 
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energia ma meno efficienti perché più poveri e com meno tecnologie di contenimento 

dele emissioni (si emette più carbonio per produrre una maglietta in Bangladesh 

chenella UE o negli USA) (CARDUCCI, 2020, p. 1351). 

Verifica-se a interdependência entre as dívidas financeira e ecológica, haja 

vista que a maior emissão de gases do efeito estufa (GEE) é realizada por países 

vetores da industrialização mundial, ou seja, no que se refere ao “orçamento de 

carbono” os países mais abastados economicamente se encontram em posição 

desfavorável. Todavia, tendo em vista que os países mais ricos detêm meios para 

instalação de tecnologias de contenção das emissões, as quais minoram os 

impactos ambientais provocados pela atividade industrial, uma vez analisada a 

“intensidade de carbono” emitido, os Estados pobres são mais impactados do que 

os ricos, de modo a gerar polêmicas relacionadas à justiça da questão.  

Nesse horizonte, a urgência da degradação ambiental em um sistema 

subjugado pelo capitalismo selvagem e embriagado nas ideias de exploração 

econômica enseja a escolha de qual das dívidas será a revestida de primazia no 

dirigismo estatal. Aponta-se, assim, a teoria do decrescimento de Serge Latouche 

quanto à ideia dominante no sistema atual da busca por desenvolvimento 

econômico:  

Nossa sociedade amarrou seu destino a uma organização baseada na 

acumulação ilimitada. Esse sistema está condenado ao crescimento. Quando há 

desaceleração ou parada do crescimento, vem a crise ou até o pânico. 

Reencontramos o “Acumulem! acumulem! Pois essa é a lei e os profetas” do velho 

Marx. Tal necessidade faz do crescimento uma “camisa de força”. O emprego, o 

pagamento dos aposentados, a renovação dos gastos públicos (educação, 

previdência, justiça, cultura, transportes, saúde etc.) supõem o aumento constante 

do produto interno bruto (PIB). (...) No fim, o círculo virtuoso se transforma num 

círculo infernal... (LATOUCHE, 2009, p. 17) 

Latouche considera ‘desenvolvimento’ uma palavra tóxica. A fuga da religião 

do crescimento e a formulação de uma sociedade que produza e consuma menos 

seriam as soluções apontadas para a crise ecológica, social e cultural. Cabe salientar 

que a teoria do decrescimento não se consubstancia em um crescimento negativo, 
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mas sim indica o rompimento do paradigma de crescimento econômico ilimitado 

com base no Produto Interno Bruto (PIB). 

Nosso crescimento econômico excessivo choca-se com os limites da finitude 

da biosfera. A capacidade de regeneração da Terra já não consegue acompanhar a 

demanda: o homem transforma os recursos em resíduos mais rápido do que a 

natureza consegue transformar esses resíduos em novos recursos. Se 

considerarmos como indicador do “peso” ambiental de nosso modo de vida sua 

“pegada” ecológica em superfície terrestre ou em espaço bioprodutivo necessário, 

obteremos resultados insustentáveis tanto do ponto de vista da equidade de direitos 

de saque sobre a natureza quanto do ponto de vista da capacidade de carga da 

biosfera (LATOUCHE, 2009, p. 27). 

Por fim, uma das medidas anunciadas por Latouche se refere à necessidade 

de diminuir o ritmo de trabalho, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida em 

escala mundial. Haja vista a lei do mercado e o aumento da oferta de trabalho, 

somados à respectiva estagnação em relação à demanda, provoca-se a diminuição 

do preço salarial. Ademais, Latouche reflete a subversão da democracia mundial, 

ocasionada pelas oligarquias econômicas e financeiras que já se constituem nos 

reais Chefes de Estado dos países. 

 

3 CUSTO DOS DIREITOS 

 

Não obstante a globalização e a revolução da internet terem capacitado a 

dispersão da informação de que “para sobreviver como espécie, com os mesmos 

níveis atuais de liberdade de consumo individual e coletiva, toda a humanidade 

precisaria de outro planeta para continuar vivendo” (CARDUCCI, 2020, p. 4), de modo 

que a ideia do esgotamento dos recursos naturais pode ser considerada de 

conhecimento geral, o impasse ambiental ainda não foi abarcado pelas políticas 

estatais.  

A despeito da longa historicidade da pilhagem ecológica, os direitos 

ambientais somente foram concebidos em meados do séc. XX, no pós-Segunda 

Guerra Mundial. Inebriados pela ideia de angariar eticidade ao Direito, 

experimentados na falácia do positivismo jurídico desnudada pelos horrores da 
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guerra, os direitos de proteção ambiental surgiram. Sob a égide do pós-positivismo, 

as Constituições principiológicas e dirigentes nasceram com o intuito de estabelecer 

normas programáticas que tomassem as rédeas do poder. 

Nessa vertente, em contexto histórico assenhorado pela indústria cultural, 

conceito introduzido pela Escola de Frankfurt, o preservacionismo ambiental, 

avizinhado pela proteção dos consumidores, eram notabilizados como pontos fracos 

do sistema. Desse modo, o surgimento dos direitos difusos, com fulcro na 

solidariedade e na fraternidade, assumia o papel de proteger todo o gênero humano. 

A visão metaindividual, influenciada pelo humanismo e universalismo, previa os 

direitos ao desenvolvimento e ao meio ambiente, bem como a função socioambiental 

da propriedade.  

Apesar dos progressos constitucionais supracitados, a exemplo da reserva de 

capítulo específico, concentrado no art. 225 da Constituição da República Federativa 

do Brasil para abordar a questão ambiental, meras positivações retóricas de direitos 

que não intentam a concretude funcionam como promessas inverídicas que 

diminuem a Força Normativa da Constituição. Logo, o mantra de que “um direito legal 

só existe quando e se tem custos orçamentários” (HOLMES; SUNSTEIN, 2019, p. 259), 

o qual iluminou o pioneirismo da obra de Stephen Holmes e Cass R. Sunstein nesse 

sentido, deve ser aplicado aos direitos da natureza concomitantemente. 

O cerne da teoria abordada na obra “O custo dos direitos” ressalta a 

similaridade entre os direitos negativos e positivos, com o objetivo de romper com o 

paradigma de que apenas os direitos sociais – os quais, em teoria, seriam os únicos 

que ensejam um status ativo por parte do Estado, sobretudo aqueles enquadrados 

como “normas de eficácia limitada”, na classificação de José Afonso da Silva, 

dependentes de normas integrativas infraconstitucionais para produzir efeitos 

sociais – necessitam de destinação orçamentária para quitar as “obrigações de 

fazer” do Estado em prol de tais garantias. 

Então esta questão se põe: as liberdades protegidas pelo Bill of Rights são 

apenas negativas? Por força delas está o Estado obrigado apenas a se abster, sem 

ter que agir? Alguns direitos constitucionais dependem, para sua existência, de 

condutas estatais positivas. Portanto, o Estado está sob um dever constitucional de 

agir, não de abster-se. Se deixar uma pessoa escravizar outra, nada fazendo para 
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desfazer a situação que configura servidão involuntária, o Estado terá violado a 

Décima-terceira Emenda. Por força da proteção dada pela Primeira Emenda à 

liberdade de expressão, o Estado está obrigado a manter ruas e parques abertos para 

manifestações, muito embora isso seja caro e requeira uma conduta positiva 

(HOLMES; SUNSTEIN, 2019, p. 48). 

Nesse encadeamento lógico, provada a ineficiência de um garantismo puro e 

a necessidade de previsão orçamentária inclusive para os direitos de liberdades 

negativas (primeira dimensão), a extensão da postulação para os direitos de terceira 

dimensão é demonstrada pela similitude entre estes e os direitos sociais no que 

concerne à necessidade do agir estatal para sua concretização. Considerar que 

todos os direitos precisam de ações do Estado para efetivação suscita empecilhos 

no que diz respeito à sua realização.  

A ideia de que “todos os direitos têm custos porque todos pressupõem o 

custeio de uma estrutura de fiscalização para implementá-los” (AMARAL, 2001, p. 

73) põe no centro da questão a problemática da escassez dos recursos. Na medida 

em que se constata a inexorabilidade do orçamento estatal, observa-se o limite dos 

meios e a necessidade da realização de uma seleção no que tange a quais direitos 

serão priorizados. Diferentemente das ponderações realizadas quando há choques 

de direitos fundamentais em casos concretos, tal escolha não objetiva maximizar a 

abrangência dos direitos em “mandados de otimizações”, como conceitua Robert 

Alexy, mas sim efetivar na prática certos direitos em vilipêndio de outros. 

Por depender de recursos escassos, os direitos demandam ou implicam em 

escolhas disjuntivas de natureza financeira. Atentar para os custos ajuda a explicar 

porque direitos de propriedade colidem com direitos de propriedade, porque a polícia 

não pode proteger o casebre de João adequadamente se já tiver enviado todo seu 

pequeno efetivo para proteger a mansão de Antônio. Obviamente disso não resulta 

que os direitos devam ser jogados com tudo o mais numa gigantesca máquina de 

calcular a relação custo-benefício criada e operada por economistas. [...] quanto aos 

“direitos dependentes”, põe-se também um choque de outra ordem: a competição 

por recursos escassos. É o exemplo dos dois feridos à bala e um só centro cirúrgico: 

ambos têm o direito, mas só um pode ser assistido. Alguma solução precisa ser dada, 
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pois a inação já é uma forma de solução: deixar ambos morrer. Há, portanto, uma 

escolha dramática, uma opção disjuntiva a ser feita (AMARAL, 2001, p. 80). 

Gustavo Amaral aponta, assim, a ideia do juízo de valor do Estado diante da 

carestia de recursos para concretizar todos os direitos com previsão legal. Sob tal 

perspectiva, uma vez que a escolha da alocação dos recursos estatais obedece à 

regra “tudo ou nada”, cumpre se debruçar sobre o questionamento: por que a pauta 

ambiental deve ter primazia nos orçamentos estatais? 

A teoria dos direitos fundamentais, postulada com o surgimento do Estado 

Democrático de Direito, previu a característica da “limitabilidade” das garantias. 

Nesse tocante, nenhum direito fundamental seria absoluto; cabe à atividade 

jurisdicional a decisão de qual direito prevaleceria no caso concreto. Todavia, certa 

corrente doutrinária defende a ideia de que o direito à vida seria o único direito 

considerado absoluto, uma vez que é pressuposto para o exercício de todas as 

demais garantias positivadas. Sob tal ótica, o relacionamento entre o direito à vida e 

o direito ao meio ambiente aponta para a necessidade de priorizar a questão 

ambiental, com vistas à efetivação do principal direito (vida), a transformar a 

preocupação ambiental em questão de sobrevivência humana, haja vista que 

conforme elucidação de Mumta Ito:  

The Earth is a living being, a single Earth Community webbed together through 

interdependent relationships. All life is sacred, with inerent value, and the earth has 

her thresholds and limits. The well-being of each member of the Earth Community is 

dependent on the well-being of the Earth as a whole (ITO, 2019, p. 30). 

Conforme pesquisa realizada pela Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe (CEPAL), 94.910 pessoas foram afetadas por desastres ambientais na 

última década, o que demonstra o desequilíbrio ecológico que perdura nos 

ecossistemas planetários. Desse modo, a noção do impacto gerado pelas tragédias 

ambientais para efetivação do patamar mínimo civilizatório, ilustradas pelos 

acidentes nos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho, enseja a reflexão 

acerca da dimensão ecológica da Dignidade da Pessoa Humana, como indica Ingo 

Sarlet:  

O reconhecimento da proteção do meio ambiente como valor fundamental 

indicia que não mais está em causa apenas a vida humana, mas a preservação de 
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todos os recursos naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no planeta, 

ainda que se possa argumentar que tal proteção da vida em geral constitua, em 

última análise, exigência da vida humana e de uma vida humana com dignidade, tudo 

a apontar para o reconhecimento do que se poderia designar de uma dimensão 

ecológica ou ambiental da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2011, p. 31). 

Nesse encadeamento lógico, outra justificativa que embasa a priorização do 

preservacionismo ambiental comunga com a ideia do ‘governo de 1%, por 1% e para 

um 1%’, comentada por Joseph Stiglitz. Fundamentado no raciocínio utilitarista de 

maximização, o Estado deve priorizar ações que impactem o máximo de cidadãos 

possível. Uma vez que direito difuso e coletivo, o Direito Ambiental permitiria a 

supressão da exploração econômica perpetrada por um membro ou grupo 

econômico, em prol do direito à vida de todos os subordinados à soberania estatal, 

de maneira a escoar vantagens para toda a comunidade internacional, como 

advertem Stephen Holmes e Cass R. Sunstein: “se os direitos supostamente 

imparciais só existissem para beneficiar os ricos, a pretensão do governo norte-

americano de representar a sociedade como um todo, e não ser somente um 

instrumento de interesses especiais, não seria somente manchada; ela cairia por 

terra” (HOLMES; SUNSTEIN, 2019, p. 176). 

O contrato social, base da legitimidade da subordinação dos indivíduos à 

soberania estatal, revela que, “fatigados de uma liberdade que a incerteza de 

conservá-la tornava inútil, sacrificaram uma parte dela para gozar do restante com 

mais segurança” (BECCARIA, 2013, p. 23). Por corolário, a destinação orçamentária 

do capital público em benefício da melhora na qualidade de vida de toda a população 

demonstra o protecionismo estatal perante a sociedade. Logo, a notoriedade de que 

a contribuição financeira da população tem surtido efeitos estimula os cidadãos a 

contribuir e a evitar a sonegação de impostos.  

O panorama cria um círculo virtuoso, já que não há nada que melhor atenda 

aos anseios de justiça do que: receber tributos, aplicar em direitos difusos e coletivos 

(ambientais) e receber mais impostos ocasionados pela acepção da legitimidade da 

Administração Pública. Muito além de zerar a corrupção, adequar-se à estrita 

legalidade e atender aos princípios de impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, o cenário forja a relevância da legitimidade política no dirigismo estatal 
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para a aquiescência voluntária à cidadania fiscal. Como explica Francis Fukuyama, 

em sua obra “Ficando para trás”: 

Quanto maior a relação direta entre o pagamento de impostos e o recebimento 

de bens públicos fornecidos pelo Estado, menor será a propensão para rejeitar a 

legitimidade das provisões nesta área como uma estrutura alheia à vontade dos 

cidadãos; inversamente, quanto menos direta a relação entre pagar impostos e 

receber bens públicos, menor será a propensão de essa complexa estrutura 

normativa reger as obrigações que devem ser percebidas como um efeito necessário 

da vontade do cidadão de pagar impostos [...] muitas vezes a incapacidade de reação 

do Estado torna-se uma desculpa para a sonegação de impostos (FUKUYAMA, 2010, 

p. 261). 

Em suma, é notável a interdependência entre os direitos da natureza e os 

direitos fundamentais, galgada na necessidade de priorizar na ponderação 

orçamentária as positivações que vicejam para afirmar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, já que o consumo consciente está associado a um 

instrumento “para o desenvolvimento da sustentabilidade [...], levando em conta, 

principalmente, os direitos humanos que englobam, também, o direito de terem, as 

próximas gerações, um ecossistema equilibrado e saudável” (MATTIA; BECKER, 

2021, p. 237). 

 

4 CONSTITUCIONALISMO PLANETÁRIO 

 

A interdependência provada anteriormente entre o direito ao meio ambiente e 

o direito à vida encontra eco na atual pandemia de Covid-19. O entrelaçamento entre 

o dever de cuidar do planeta e a luta contra vírus mortíferos que podem, a exemplo 

do SARS-Cov-2, ceifar inúmeras vidas e colapsar os sistemas de saúde nacionais 

alerta para a relevância da pauta ambiental, conforme é explicado por Enrique Leff: 

O estresse ecológico desencadeado pelo desmatamento e redução da 

biodiversidade, bem como pela produção industrial de animais para consumo, tem 

provocado a expansão de vírus para além de seus habitats em busca de novos 

hospedeiros, contaminando, assim, outras espécies, dentre elas a humana. (...) A 

pandemia da COVID-19 põe em evidência a existência de milhares de vírus 
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acondicionados nas células de uma multiplicidade de organismos vivos, capazes de 

sofrer mutações e ser transmitidos para os seres humanos, causando-lhes doenças 

em grau de malignidade imprevisíveis e impossíveis de controle imediato. (LEFF, 

2020, p. 143) 

Posta a relação entre a dilapidação ambiental e o surgimento de eventuais 

pandemias, cumpre meditar sobre o artigo publicado por Luigi Ferrajoli em 2020 que 

analisa a situação pandêmica e a falta de solidariedade global. Com fundamento na 

proposta de uma “Constituição da Terra”, realizada durante convenção recente de 

escola italiana na cidade de Messina formada com esse fito, a cooperação 

internacional é apontada como a solução diante das controvérsias e conflitos 

nacionais. O constitucionalismo planetário, o qual se traduz em “um 

constitucionalismo e um garantismo a longo prazo, além de global, para além da 

lógica individualista dos direitos e da miopia e do estreito localismo da política das 

democracias nacionais” (FERRAJOLI, 2011, p. 70), é indicado como o objetivo a ser 

perseguido; com isso, cabe aplicabilidade na questão ambiental 

concomitantemente. 

A ideia de que crises globais só serão combatidas mediante respostas globais 

resume a teoria do italiano, ao prever a urgência de garantias e instituições à altura 

dos desafios globais e da proteção da vida de todos. A formação de entidades 

supranacionais com poder normativo vinculante que protegessem um “núcleo 

intangível” em escala mundial padronizaria a dignidade da pessoa humana, a 

transcender os desafios e disputas locais. Entidades internacionais já existentes, 

como a ONU, são impedidas de atuar de forma eficaz devido ao diminuto poder real 

conferido a elas. 

Nesse viés, o ilusório poder normativo da ONU é desnudado pelo caráter quase 

opinativo das medidas da entidade supranacional no que concerne à iniciativa dos 

193 membros da ONU que se comprometeram a atingir os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030, com os objetivos 7 (“Energia acessível 

e limpa”), 11 (“Cidades e comunidades sustentáveis”) e 13 (“Ação contra a mudança 

global do clima”) direto relacionamento com o meio ambiente. Não obstante a 

importância dos ODS, os conceitos vagos abordados pela medida denotam a 
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dificuldade em auferir a observância da regra e a ideia muito mais encorajadora do 

que vinculante abordada pela organização. 

Sob essa ótica, a unificação e a universalização de certos direitos não seriam 

interesses apenas dos países que se encontram em situação precária. Como explica 

Yuval Noah Harari, “Estamos acostumados a pensar nesse tema em termos 

nacionais, no entanto oferecer assistência médica a iranianos e chineses também 

ajuda a proteger israelenses e americanos contra epidemias. Essa simples verdade 

deveria ser óbvia para todos” (HARARI, 2020, p. 9).  

A ideia da solidariedade mundial remonta a questões filosóficas inerentes à 

natureza do homem hobbesiano egoísta e predador. Somado à lógica capitalista, a 

qual agregou à diplomacia internacional o paradigma de que a queda político-

econômica de um país significa a ascensão de seu ‘concorrente’ econômico, a 

fraternidade mútua tornou-se inconcebível. Nos dizeres do iraniano, “se essa 

pandemia resultar em maior desunião e maior desconfiança entre os seres humanos, 

o vírus terá aí sua grande vitória. Quando os seres humanos batem boca, os vírus se 

multiplicam. Por outro lado, se a pandemia resultar numa cooperação global mais 

estreita, triunfaremos” (HARARI, 2020, p. 11). 

No que compete ao Direito Ambiental, o impasse para sua efetiva priorização 

é o jogo político interno dos países. A influência dos conglomerados econômicos e a 

falta de apoio eleitoral à bandeira ecológica são fatores decisivos para manter a ideia 

de ilogicidade em ascender ao poder com o discurso ambiental, a corroborar a falta 

de representantes nesse sentido. A ideia “inconcebível” de sacrificar o rendimento 

econômico e se atrasar na corrida internacional, de modo a fornecer benefícios 

ecológicos indiretos para os demais países da geopolítica mundial, não detém apoio 

popular.  

Ademais, os prejuízos financeiros, sentidos momentaneamente e que 

possivelmente acarretam o aumento do desemprego social, ao serem sopesados 

com a proteção da natureza, a qual não pode ser quantificada, nem apresenta muitas 

vezes resultados diretos das políticas visíveis, não deixam dúvidas para os 

administradores de que o lucro é primordial, como explica Jean Tirole: “os benefícios 

ligados à atenuação da mudança climática permanecem essencialmente globais e 
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distantes, enquanto os custos dessa atenuação são locais e imediatos” (TIROLE, 

2020, p. 213). 

Nesse limiar, Jean Tirole explicita que o fato de a proteção ambiental favorecer 

indiretamente outros países, bem como a noção de que os ganhos dessa política 

beneficiarão as gerações vindouras e não as pessoas que votam hoje têm 

colaborado para a não adesão à bandeira ecológica, o que resulta em países que 

“não internalizam os benefícios de suas políticas para reduzir suas emissões; essas 

políticas continuam insuficientes, as taxas de emissão mantêm-se em níveis 

elevados e a mudança climática se acelera” (TIROLE, 2020, p. 214) 

Como conceitua Jean Tirole, as razões da apatia simbolizam empecilhos 

constantes que não trazem esperanças de mudanças, vez que os representantes 

mudam, mas as noções da governabilidade que imperam no sistema capitalista 

permanecem similares em todos os países. A presente situação que alarma a 

sobrevivência das gerações vindouras não pode depender de uma improvável 

revolução na eticidade e rompimento com o sistema capitalista que vigora há 

décadas. Crises socioambientais graves não devem ser tratadas “condicionadas por 

interesses políticos ou econômicos contingentes, mas voltadas a garantir a vida de 

todos os seres humanos simplesmente por serem quem são” (FERRAJOLI, 2020, p. 

3). A responsabilidade solidária dos países e a educação ambiental perpassam pela 

acepção de que a:  

[...] “Consciência Planetária” se reporta à premissa de que a humanidade é 

uma espécie integrante desse planeta chamado Terra, coexistindo com organismos 

não vivos, outros seres biológicos (plantas, animais) e os elementos necessários à 

vida e à manutenção dos ecossistemas, componentes do grande conjunto 

harmonioso (água, oxigênio, luz solar e terra) chamado Terra (MOLIN; ARMADA, 

2021, p. 230).  

Nessa senda, o número assustador de mortes ocasionadas pelo vírus que 

surpreendeu os sistemas de saúde em todo o mundo explicitou a importância do 

Estado para a vida das pessoas, já que em países que souberam se organizar e 

adquirir vacinas as mortes foram significativamente menores. A anomalia e a falta 

de universalização das medidas adotadas, visto que as decisões da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) têm caráter apenas opinativo e não vinculam os Estados, 
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causaram desconforto no que se refere à justiça do fato de um brasileiro ter muito 

mais chances de falecer do que um israelense. 

Ademais, a degradação ambiental, problema coletivo e que merece o sacrifício 

de todos os países, deve ser combatida de maneira coletiva. A bandeira ambiental foi 

apropriada por ideologias políticas nas disputas eleitorais do jogo político interno, de 

sorte a eivar de preconceito à causa ambiental, a qual deveria ser tratada de forma 

cética e alheia a posicionamentos políticos. Nos EUA, a mentalidade de que os 

indivíduos que são contra o desmatamento e a emissão de GEE apoiam 

necessariamente o partido democrata nas disputas eleitorais ilustra o preconceito 

agregado aos direitos da natureza. Além disso, Jean Tirole denuncia que “os países 

se dão conta de que, quanto mais mantiverem uma forte intensidade de carbono hoje, 

mais estarão em posição de força para exigir compensações caso amanhã firmem 

um acordo global” (TIROLE, 2020, p. 217), situação que pode ser inferida às 

superpotências mundiais. 

De fato, o constitucionalismo planetário, mediante a universalização e a 

definição de um “núcleo intangível” que não poderá ser abolido pelas políticas 

estatais, sob pena de severas sanções econômicas, bem como a emissão de 

direcionamentos com caráter vinculante, são as esperanças mundiais indicadas. Em 

descompasso com a tendência liberal do não intervencionismo estatal (quiçá 

mundial), “una efectiva limitación de la soberanía de los Estados mediante el 

establecimiento de garantías jurisdiccionales contra las violaciones de la paz en el 

exterior y de los derechos humanos en el interior” (FERRAJOLI, 2010, p. 153). Assim, 

seria possível atingir o ideal de justiça ambiental, no sentido da padronização das 

garantias em escala mundial e em combate efetivo diante da dimensão da urgência 

ecológica. 

 

5 ESTADO ECOCÊNTRICO 

 

O Estado, cujo conceito remonta a 1513 com a obra “O Príncipe”, não obstante 

a organização tenha surgido séculos antes, exerce substancial influência na 

sociedade. Na pós-modernidade, essa influência aumentou significativamente. Os 

indivíduos são cada vez mais dependentes de seus representantes. De acordo com 
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essa ideia, Bresser-Pereira apregoa que o estudo das instituições ganhou “uma 

importância maior porque os homens perceberam com mais clareza que, através 

delas, podem alcançar resultados sociais e podem atingir os objetivos políticos 

fundamentais das sociedades modernas: a ordem pública, a liberdade, o bem-estar 

e a justiça” (PEREIRA, 2005, p. 120). 

Nessa lógica, os poderes de direito e de fato se diferem. O neoliberalismo 

reintroduziu a tendência do não intervencionismo estatal e do diminuto escopo do 

Estado. O domínio das leis do mercado e da livre iniciativa sugerem que os novos 

titulares do poder são os donos das grandes empresas e conglomerados 

econômicos: “esse sacrifício em honra de um povo mítico e desencarnado é feito em 

proveito dos ‘empreendedores do desenvolvimento’” (LATOUCHE, 2009, p. 39). 

Quando o poder se encontra vago, outro ente o ocupa, o que resulta na atual 

policracia do poder, em que a não institucionalidade dos desmandos dos detentores 

do capital desencadeia a supressão de direitos e a opressão da população. Lênio 

Streck e José Bolzan de Moraes afirmam: 

Em nosso país, as promessas da modernidade ainda não se realizaram. E, já 

que tais promessas não se realizaram, a solução que o estabilishment apresenta, por 

paradoxal que possa parecer, é o retorno ao Estado (neo)liberal. Daí que a pós-

modernidade é vista como a visão neoliberal. Só que existe um imenso déficit social 

em nosso país, e, por isso, temos que defender as instituições da modernidade contra 

esse neoliberalismo pós-moderno (STRECK; MORAES, 2006, p. 84). 

O capitalismo selvagem cria um ciclo vicioso em que os donos do capital 

formam alianças corruptas com os representantes do Estado, a forjar trocas de 

favores e corroborar a dominação de um “Estado alternativo” em que o poder real é 

conferido aos donos das corporações econômicas. Carl Schmmit explica que parte 

das forças da policracia “retira seu significado e sua resistência políticos de uma 

aliança com os sustentadores do pluralismo estatal que têm um interesse na 

policracia, desde que esta lhes ofereça, simultaneamente, posições de poder para 

suas organizações” (SCHMMIT, 2007, p. 136).  

Além disso, a substituição do institucionalismo puro pela policracia encontra 

eco nas disparidades observadas pela não intervenção do Estado nas relações 

jurídicas não paritárias, com assimetrias informacionais, econômicas e sociais, bem 
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como na exploração dos trabalhadores e supressão dos direitos dos consumidores. 

Dada a importância do Estado pós-moderno, é consenso a relevância de efetivar a 

capacidade estatal para efetivação dos direitos ambientais em sociedades 

subdesenvolvidas, em que a omissão do Estado soma a dominação dos grupos 

econômicos com o império das facções criminosas. O conceito de capacidade é 

desnudado por Francis Fukuyama: 

Em outras palavras, a essência da estatidade é sanção: a capacidade suprema 

de enviar alguém, com um uniforme e uma arma, para obrigar as pessoas a respeitar 

as leis do Estado. Nesse sentido, o Estado americano é extraordinariamente forte: ele 

possui uma pletora de agências nos níveis federal, estadual e municipal para forçar 

o cumprimento de tudo, de regras de trânsito à lei comercial e brechas fundamentais 

na Carta de Direitos (FUKUYAMA, 2005, p. 21). 

Sob essa lógica, a efetivação dos direitos da natureza perpassa pela 

capacidade do Estado de cumprir e fazer cumprir os atos normativos que protejam o 

meio ambiente. Fukuyama resume: “o melhor lugar para se estar combina [...] o 

escopo limitado das funções do Estado com a forte eficácia institucional” 

(FUKUYAMA, 2005, p. 27). Nada adianta concretizar um constitucionalismo 

planetário ou o Poder Legislativo nacional editar normas com vistas à preservação 

ambiental, caso o Estado não detenha capacidade para fiscalizar o cumprimento da 

norma editada, bem como para a aplicação eficaz das sanções destinadas aos 

perturbadores da ordem, em conformidade com o ciclo de polícia.  

É inegável que se precisa de “um Estado cada vez mais forte para garantir os 

direitos num contexto hostil de globalização neoliberal” (SANTOS, 1998, p. 9), nos 

dizeres de Boaventura Santos. Diante da premência do conflito ambiental que alarma 

a sobrevivência humana, cumpre meditar: qual o tipo de Estado adequado para a 

efetivação dos direitos da natureza? “Questiona-se a democracia: seria útil ou um 

obstáculo? Ou o problema seria somente a democracia representativa? Quais outras 

formas de democracia seriam adequadas à governança ecológica do planeta?” 

(CARDUCCI, 2020, p. 15). Em paralelo, indaga-se ceticamente acerca do 

autoritarismo para a eficácia institucional: seria um mal necessário? Tais 

questionamentos encontram eco no objetivo de refletir o que seria o conceito de 

Estado ecocêntrico. 
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A defesa do regime autoritário, em detrimento da legitimidade democrática, 

repousa na dificuldade do cumprimento das normas ecológicas, mediante a 

democracia e o respeito aos direitos de autodeterminação. A não confiança na 

natureza humana e a improbabilidade de representantes ascenderem 

democraticamente ao poder com a bandeira ecológica ou dos membros que 

compõem o Poder Legislativo editarem normas rígidas às empresas em uma 

sociedade subjugada ao neoliberalismo contribui para o alinhamento ao 

ecoautoritarismo. A desilusão com a falácia da preservação ambiental do sistema 

alicerçado no capitalismo e que esteve sob égide da democracia há décadas abriu 

espaço para discursos ecoautoritários, com base na ideia de que apenas governos 

fascistas garantiriam o cumprimento absoluto de normas ambientais. Carducci 

analisa o movimento:  

A primeira foi a do chamado “ecoautoritarismo” ou “ecofascismo” (baseado 

na observação de que decisões democrático-representativas nem sempre são as 

melhores em nível ecológico), cuja variável atual estaria precisamente na chamada 

“ditadura ambiental deliberativa”, referindo-se à China. Essa abordagem é criticada 

por ser autoritária, mas abrange um problema: é a democracia representativa que 

alimenta o paradoxo da “tirania”, baseada na contingência de interesses, no cálculo 

de maiorias, na mediação descendente de curto prazo de partidos e seus interesses, 

no espaço limitado de eficácia (CARDUCCI, 2020, p. 6). 

A periculosidade de tal teoria reside na questão de que a experiência negativa 

com a democracia atinente à pauta ambiental não significa necessariamente a 

ruptura contrastante com o sistema. A causalidade controversa entre o regime 

democrático e a degradação ambiental não pode ser cientificamente confirmada, na 

medida em que o procedimentalismo democrático não ruiu comprovadamente com 

a natureza. A coincidência entre o lapso temporal da consolidação da democracia, a 

qual cresceu substancialmente nas décadas de 1980 e 1990, e atingiu seu ápice em 

2005, e do firmamento do capitalismo no pós-Guerra Fria, gerou a interpretação de 

que a democracia não assegurou a incumbência de evitar a degradação ambiental. 

O fato de que nos regimes democráticos os representantes não se 

interessaram pela bandeira ecológica e se embriagaram com a possibilidade do 

crescimento econômico ilimitado não significa que nos regimes autoritários o 
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panorama seria diverso. A falha da teoria é revelada, uma vez que a natureza humana 

de acumulação imoderada e de auferir vantagens econômicas nas políticas estatais 

permanece nos líderes fascistas; na verdade, é agigantada pela dimensão dos 

poderes do autocrata e a possibilidade formal facilitada de editar atos normativos 

que atinjam os direitos positivados. 

Carducci questiona: “esse ‘impasse’ diz respeito às instituições modernas [...] 

ou é próprio da natureza humana (o ser humano, como animal dotado de razão para 

sua própria liberdade, persegue seus próprios interesses e satisfações individuais 

mesmo antes daqueles comuns à espécie)?” (CARDUCCI, 2020, p. 7). A pauta 

ambiental foi apropriada pela bandeira esquerdista de forma retórica e interesseira, 

e a materialização de governos de ideologia comunista sem sucesso ecológico 

comprova que a questão ambiental não se restringe à polêmica direita-esquerda; é 

questão de sobrevivência humana. Na realidade: 

Todos os regimes modernos foram produtivistas: repúblicas, ditaduras, 

sistemas totalitários, fossem seus governos de direita ou de esquerda, liberais, 

socialistas, populistas, social-liberais, socialdemocratas, centristas, radicais, 

comunistas. Todos propuseram o crescimento econômico como urna pedra angular 

inquestionável de seu sistema. A mudança indispensável de rumo não é daquelas 

que uma simples eleição poderia resolver instituindo um novo governo ou votando a 

favor de outra maioria. O que é necessário é bem mais radical: uma revolução 

cultural, nem mais nem menos, que deveria culminar numa re-fundação do político 

(LATOUCHE, 2009, p. 40). 

Romper com a ordem democrática e instaurar uma nova ordem jurídica 

fundada no autoritarismo não apenas não solucionaria a questão ambiental, mas 

geraria impasses institucionais que acarretariam o retrocesso em relação aos 

direitos conquistados pelo Estado Democrático de Direito. O retrocesso em prol da 

urgência ambiental seria verborrágico, e a retórica falaciosa de implantar o 

ecofascismo seria apropriada pela tentativa de realização de golpes descabidos. A 

esse respeito, assinala Carducci: 

Pode o caminho do papel ativo, “corretivo” e “coercitivo” do Estado no atual 

contexto de globalização econômica e social de troca (de bens e de opiniões) ser 

concretizado? As perspectivas resumidas são realmente buscadas em algum país 
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do mundo? Com base em quais ferramentas institucionais é possível legitimar as 

políticas “corretivas” dos Estados? A primeira pergunta deve ser respondida de forma 

negativa. Não é concretamente possível, pelo menos em contextos supranacionais 

como a União Europeia, imaginar um papel ativo, “corretivo” e “coercitivo” que seja 

realmente “soberano” do Estado, em nome da luta contra o “déficit ecológico” do 

planeta; isso porque o mundo atual do mercado e da sociedade (bens e opiniões) 

globalizados é caracterizado por uma condição que Dani Rodrik definiu como um 

“trilema”: hoje, combinar democracia, globalização econômico-social e soberania 

decisória nacional é quase impossível (CARDUCCI, 2020, p. 14). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob as rédeas do capitalismo e embebedados pelo crescimento econômico, a 

negligência atinente à preservação ambiental tornou-se realidade. O “Efeito Tequila” 

gerado pela sedução da exploração econômica somado à dívida da razão 

negligenciaram as noções de dignidade e do objetivo do Estado. Inebriados pela 

racionalidade unipolar homogeneizante, a ideia de busca pelo lucro imoderado e a 

cegueira econômica tornaram insípido qualquer discurso protecionista em relação à 

natureza. 

Ademais, simples positivações normativas com previsões ecológicas sem 

correspondência orçamentária residem em promessas insinceras. A positivação de 

normas programáticas sem destinação financeira ou administração de políticas 

públicas que intentam aplicabilidade real às postulações ludibria os direitos e as 

garantias constitucionais. Nesse viés, a justificativa da priorização dos direitos 

ambientais no orçamento público encontra fulcro na urgência ambiental e na 

maximização do número absoluto de cidadãos contemplados pela política estatal, 

haja vista se notabilizar como direito difuso e coletivo.  

Outrossim, a proteção ambiental sob a égide do constitucionalismo planetário 

é apontada como a solução diante da exigibilidade de atos em escala global. As 

questões de justiça que angustiam os efeitos sofridos pelos indivíduos dos países 

subdesenvolvidos na geopolítica mundial, bem como a necessidade de padronizar a 

responsabilidade solidária dos Estados para o preservacionismo ambiental, de forma 
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a evitar a consolidação de países que se usurpam da causa ambiental como poder 

de barganha nos acordos diplomáticos, colaboram para a necessidade de unificação 

das normas ambientais, com base na cooperação internacional.  

Por fim, a construção de Estados ecocêntricos e a meditação acerca de qual 

tipo de Estado estaria em conformidade com as pautas ecológicas conduz para a 

lapidação da degradação ambiental. A afirmação do compromisso com um Estado 

forte, no sentido da capacidade estatal abordada por Fukuyama, dialoga com a 

relevância do cumprimento efetivo dos poderes fiscalizatórios e sancionatórios do 

Estado no que concerne à eficácia das normas que caminham para apontar a 

dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. Nessa senda, a ideia da 

exigibilidade de um ecofascismo é afastada, vislumbrada a importância da 

democracia para o Estado Democrático de Direito, e a falácia da tese de que a 

coercibilidade sanaria a incumbência da proteção ambiental. 

Na pós-modernidade, fundada no neoliberalismo, o domínio da dívida 

financeira é irreversível. Seria ingênuo pregar o esquecimento da economia em prol 

das pautas ecológicas. Todavia, o freio no império econômico e a urgência de 

conciliação entre crescimento econômico, desenvolvimento humano e preservação 

ambiental reverberam para apontar o decrescimento como a única solução para a 

preservação da espécie humana, do planeta e do próprio sistema capitalista.  
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13. A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA VIABILIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DA 

BIOPIRATARIA NO BRASIL PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL: 

IMPACTOS SÓCIO-CULTURAIS-ECONÔMICO-AMBIENTAIS 

 

THE IMPORTANCE OF STUDYING THE FEASIBILITY OF CRIMINALIZING BIOPIRACY 

IN BRAZIL FOR SUSTAINABLE NATIONAL DEVELOPMENT: SOCIO-CULTURAL-

ECONOMIC-ENVIRONMENTAL IMPACTS 
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Vanessa do Carmo Ferreira Jenuário1 

Resumo 

A biopirataria precisa ser efetivamente combatida, pois os danos ambientais 

provocados pela sua prática colocam em xeque o equilíbrio ecológico e as futuras 

gerações. Indaga-se: “Em termos de desenvolvimento nacional sustentável, qual a 

importância do estudo da viabilidade da criminalização da biopirataria no Brasil?”. 

Questionou-se a importância da criminalização da biopirataria para a proteção de 

todo o patrimônio material e imaterial brasileiro, mediante análise de como o 

ordenamento jurídico brasileiro trata a biopirataria em diálogo com as normas 

vigentes e a realidade contemporânea. Faz-se uso da técnica de documentação 

indireta, da abordagem qualitativa, do recurso bibliográfico e sociohistórico, do 

emprego do método indutivo, de natureza básica pura, com finalidade teórica e 

objetivo descritivo. Justifica-se o estudo porque a criminalização da biopirataria 

pode trazer benefícios ao desenvolvimento nacional sustentável e porque analisa de 

forma sistematizada a importância da proposta jurídica sancionatória na precaução 

a danos biológicos, indicando-se a necessidade de se trabalhar a referida 

perspectiva diante da realidade de sua escassa apreciação doutrinária e iminência 

significativa, dado o contexto, por exemplo, de pandemia do Covid-19. Dois principais 

autores utilizados no estudo foram: FELÍCIO (2019) e AMADO (2020). Concluiu-se 
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que com a criminalização da biopirataria no Brasil projeta-se o desenvolvimento 

nacional sustentável. 

Palavras-chave: Biopirataria. Direito. Sustentabilidade. Desenvolvimento. 

 

Abstract 

Biopiracy needs to be combated, since the environmental damage caused by its 

practice calls into question the ecological balance and future generations. It is asked: 

“In terms of sustainable national development, what is the importance of studying 

the feasibility of criminalizing biopiracy in Brazil?”. The importance of the 

criminalization of biopiracy for the protection of all Brazilian material and intangible 

heritage was questioned, through an analysis of how the Brazilian legal system treats 

biopiracy in dialogue with current rules and contemporary reality. Indirect document 

technique, qualitative approach, bibliographic and socio-historical resource, use of 

the inductive method, of a pure basic nature, with a high theoretical and descriptive 

objective, are used. The study is justified because the criminalization of biopiracy can 

bring benefits to sustainable national development and because it systematically 

analyzes the importance of the sanctioning legal proposal in preventing biological 

damage, indicating the need to work on the previous perspective of the reality of its 

little doctrinal appreciation and significant imminence, given the context, for example, 

of the Covid-19 pandemic. Two main authors used in the study were: FELÍCIO (2019) 

and AMADO (2020). It was concluded that with the criminalization of biopiracy in 

Brazil, sustainable national development is projected. 

Keywords: Biopiracy. Right. Sustainability. Development. 

 

1 Introdução 

 

A viabilidade da criminalização da biopirataria no Brasil encontra respaldo a 

partir da compreensão de sua importância a fim de melhor acautelar a biodiversidade 

nacional, compreendidos os reflexos globais, porque a utilização de recursos 

genéticos, provenientes tanto da flora quanto da fauna, associados ao conhecimento 

tradicional, sem a expressa permissão do país de origem e das comunidades 
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detentoras de conhecimento é comum em todas as definições de biopirataria 

(FELÍCIO, 2019).  

A biopirataria não só causa danos aos cofres públicos, mas ofende a 

identidade e os valores culturais das comunidades de onde a biodiversidade foi 

retirada, a exemplo das indígenas. A realidade é que apesar de os estudos sobre 

direitos de propriedade intelectual serem vastos, não contemplam a realidade das 

comunidades tradicionais, sem visibilidade e mais vulneráveis a cobiça e ao egoísmo 

de grandes empresas, com forte poderio econômico e influências, sempre almejando 

manter direitos de uso exclusivo, na maioria das vezes do que outrora constitui um 

costume de um povo em relação ao uso de recursos naturais (idem, 2019). 

A biopirataria representa uma ofensa tanto ao meio ambiente, como a 

economia. Há a necessidade de reconhecer-se que os recursos naturais danificados 

e impactados pela biopirataria sejam resguardados de forma mais efetiva, 

considerado o contexto do modo de produção capitalista, no qual mais vale o lucro 

do que o bem-estar da mão de obra e a saúde (ibidem, 2019). 

Os Direitos de Propriedade Intelectual garantem o monopólio da invenção, 

criação e inovação realizada por empresas e pessoas. Isso beneficia especialmente 

os países subdesenvolvidos, pois não possuem paridade de condições de investir em 

pesquisas se comparados aos desenvolvidos (FELÍCIO, 2019). 

Por meio da biopirataria que foram obtidas várias patentes no exterior, que 

tem como matéria-prima plantas, animais e materiais genéticos que podem ser 

encontrados somente no Brasil, associados ao conhecimento tradicional de 

comunidades indígenas. As patentes, muitas vezes, são ligadas a produtos 

imprescindíveis para as pessoas, principalmente para aquelas inseridas em 

comunidades menos abastadas, em razão das menores chances de acesso, por 

exemplo, a remédios que podem salvar vidas, tecnologia hospitalar, entre outros 

produtos ou serviços essenciais (idem, 2019). 

Países mais pobres nunca terão a mesma possibilidade de acesso a produtos 

monopolizados e superfaturados pela empresa criadora, que muitas vezes usou de 

artifícios ardilosos e ilegais para tanto. O monopólio também incentiva as pessoas a 

realizarem pesquisas (ibidem, 2019). 
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Patentes tem um importante papel para o desenvolvimento da pesquisa, 

porém, que devem ser concedidas com respeito as populações locais, tendo em vista 

que recai tanto sobre bens tangíveis (do meio de produção ou da inovação em si), 

quanto sobre bens intangíveis (conhecimento) para, assim, evitar-se ainda mais a 

estagnação dos mais pobres, inseridos em comunidades tradicionais, com vasto 

conhecimento da biodiversidade, transmitido de geração em geração (FELÍCIO, 

2019). 

Em razão disso a biopirataria é discutida atualmente, a humanidade começa 

a reconhecer verdadeiramente que o conhecimento tradicional economiza muito 

dinheiro e anos de pesquisa. A Organização Mundial do Comércio-OMC determina 

que patentes devam ser conferidas para qualquer invenção, tanto de processos 

como de produtos (idem, 2019). 

 

2 Desenvolvimento nacional sustentável: impactos sociais da criminalização da 

biopirataria  

 

Corrobora-se as ideias da Pirâmide da Responsabilidade Social 

Corporativa, segundo a qual a responsabilidade social de uma empresa engloba 

as expectativas econômicas, legais, éticas e filantrópicas que uma sociedade tem 

das organizações em um determinado momento (CARROLL, 1991). Senão veja-se 

a seguinte ilustração: 

 

Figura 1-Pirâmide da Responsabilidade Social de Carrol 

 

      Fonte: modificado de Silva. E.L.C; Silva. C.; Furlaneti. E.W. (2017, p. 06). 
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Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu, em palestra proferida em 04 de junho 

de 2020, durante a XIII Semana do Meio Ambiente da Unifor, quando frisou que a 

dignidade das pessoas e da defesa da vida humana é um dever coletivo, de modo 

que a ordem econômica deve seguir a ordem social, não obstante o Brasil tenha a 

estigma de um país concentrador de renda e de desigualdades sociais (UNIFOR, 

2020, informação verbal). 

Para a professora supramencionada, a prosperidade não está somente ligada 

ao aumento de bens. Se assim for, a maioria da população está infeliz, considerando 

que o percentual de quem detém a riqueza monetária do mundo está em torno de 1% 

(um por cento) da população. Entende, desse modo, que prosperidade e felicidade 

são conceitos distintos, sendo que a aquela diz respeito ao "status" que a sociedade 

atribui às pessoas, em razão de sua condição econômica (idem, 2020, informação 

verbal). 

A Profa. Dra. Norma Sueli Padilha, complementou o referido raciocínio, durante 

o evento, na mesma data, ao defender que o reforço a política de responsabilização 

do causador da degradação ambiental, bem como que a defesa da integridade 

ambiental, do equilíbrio ambiental em todas as suas dimensões é uma luta por si 

mesmo, é uma luta pela sua família e pelas gerações futuras. Para ela, o momento 

de pandemia e isolamento social por questão de saúde pública, no qual as pessoas 

são privadas do lazer externo, é momento propício para perceber, conforme coaduna 

a dogmática constitucional, que a natureza tem seu valor em si mesma, pois todos 

nós a com pomos, não sendo ela importante só porque se agrega aos bens e recursos 

ambientais de valor econômico (ibidem, 2020, informação verbal). 

Nesse sentido, vale mencionar que foi publicada no site das Nações Unidas 

Brasil em 2019 uma reportagem expondo a atual situação dos danos ao planeta, na 

qual consta o posicionamento da diretora-executiva da ONU Meio Ambiente:   

 

A ciência é clara. A saúde e a prosperidade da humanidade estão diretamente 

ligadas ao estado do nosso meio ambiente, afirmou Joyce Msuya, diretora 

executiva interina da ONU Meio Ambiente [...] Esse relatório é um panorama para 

a humanidade. Estamos numa encruzilhada. Vamos continuar no nosso caminho 

atual, que levará a um futuro sombrio para a humanidade, ou vamos dar uma 
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guinada para um caminho de desenvolvimento mais sustentável? Essa é a 

escolha que nossos líderes políticos têm que fazer agora (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2019, s.p.).   

 

Desse modo, saliente-se que os líderes políticos possuem um papel essencial 

na sociedade, com a responsabilidade de decidirem questões de extrema 

importância que direcionam os rumos da humanidade, dentre elas se inclui combater 

a biopirataria como forma de preservar o meio ambiente, pois ela promove o 

desequilíbrio ambiental e coloca em risco o futuro da humanidade. Portanto, é 

necessário priorizar o desenvolvimento sustentável para assegurar o atendimento 

das necessidades vitais às futuras gerações de forma enérgica, inclusive, 

criminalmente. Isso porque o desenvolvimento sustentável trata-se de um conceito 

que significa o equilíbrio de três desenvolvimentos, que são: econômico, social e 

ambiental, no intuito de satisfazer as necessidades atuais, entretanto sem 

comprometer as futuras gerações (idem, 2019). 

 

3 Desenvolvimento nacional sustentável: impactos culturais da criminalização da 

biopirataria  

 

Destaque-se, ainda, que há uma discussão acerca da existência de um quarto 

pilar, o cultural, no qual se direciona para a valorização de valores, tradições e 

crenças a fim de não permitir a sobreposição de uma cultura sobre a outra. 

Porquanto, é necessário redistribuir os riscos ambientais para que não recaiam 

somente aos segmentos mais vulneráveis socialmente e, assim, alcançar a justiça 

ambiental ((NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019).    

Os crimes atualmente existentes contra o patrimônio cultural, apesar de 

insuficientes para punir a complexidade que envolve a prática da biopirataria e seus 

desdobramentos, são aqueles previstos nos artigos 62 e 63 da Lei n. 9.605/1998. 

Nessa perspectiva, saliente-se que a tutela penal de um bem jurídico permite uma 

proteção diferenciada a este, sendo que a determinação de um ato como crime faz 

com que a sociedade veja este ato como algo negativo, permite que as pessoas 

relatem o acontecimento destes atos às autoridades, facilitando assim a sua 
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investigação e punição, com eventuais projeções em termos de prevenção (FELÍCIO, 

2019). 

Com isso, a necessidade da criminalização da biopirataria nasce a fim de 

desestimular essa prática e proteger a sociedade brasileira, a cultura e o direito das 

pessoas à cidadania, já que não há no Brasil uma legislação efetiva que exerça a 

proteção aos bens naturais e que evite a biopirataria, sendo a política criminal uma 

alternativa que se pode revelar eficaz no tratamento deste problema, tanto criando 

novas formas de proteção ao patrimônio genético e cultural do país, como dando 

nova forma aos delitos associados à biopirataria para que as referidas normas sejam 

mais eficazes em termos sócio-culturais-econômico-ambientais (idem, 2019). 

Nesse sentido, inclusive, coaduna Danilo Lovisaro do Nascimento: 

 

Não criminalizar a biopirataria seria um erro, pois os demais mecanismos 

estabelecidos para realizar o referido controle se mostram ineficientes, e pouco 

importa se a ineficiência é por inoperância do próprio aparelho estatal. O que é 

relevante, neste caso, é que o Direito Penal, mais do que outros meios de controle, 

exerce também uma função intimidadora ou de prevenção geral, que 

necessariamente contribui para a preservação de um bem jurídico protegido 

(NASCIMENTO, 2007, p.92). 

 

Isso decorre da compreensão de que já passou da hora do homem perceber 

que na verdade os recursos naturais são finitos e que sua manutenção é 

extremamente importante para o prosseguimento da vida, sendo necessário, por 

exemplo, evitar que água potável acabe, que o ar se torne tóxico e que o solo 

impróprio para o cultivo, por meio da percepção de que de tempos em tempos faz-

se necessária à procura de outros elementos que podem levar a um produto de 

consumo, em razão do esgotamento de matéria prima da fonte anterior, sendo a 

biotecnologia importante na sociedade atual, pois pode indicar na natureza novos 

elementos que possam gerar muito lucro na sua comercialização, considerando que 

os países mais ricos, que são, de forma geral, os mais industrializados, cheguem ao 

estado em que não têm em seu território áreas que possam ser exploradas (FELÍCIO, 

2019). 
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Saliente-se que só é possível estabelecer qual o bem jurídico mais afetado 

pelas práticas de biopirataria, objeto de eventual norma jurídico-penal específica, 

após a análise das justificativas para a criação de um tipo penal específico de crime 

de biopirataria, para o que é necessário ter em mente que a biopirataria pode afetar 

a cultura de um povo, o meio ambiente e também a economia  de uma nação 

(afetando direitos de propriedade intelectual de uma comunidade e perdendo bilhões 

com a biopirataria), bem como de que modo é feita a proteção internacional do meio 

ambiente e também da propriedade intelectual, demonstrando qual delas se mostra 

mais eficaz (ibidem, 2019). 

Convém destacar a possibilidade do tipo penal específico de crime de 

biopirataria ser delineado como um crime contra a propriedade intelectual, ao invés 

de propriamente um crime ambiental, pois com essa transferência do bem jurídico 

das condutas de biopirataria a serem punidas, a possibilidade de proteção será maior 

e mais eficaz, partindo da compreensão de que o meio ambiente é de 

responsabilidade de cada país, que cada um tem a soberania para proteger sua 

natureza conforme interesses próprios, no entanto, a propriedade intelectual, por sua 

vez, tem acordos internacionais rígidos, que visam o monopólio da invenção pelo 

máximo de tempo possível, bem como que o descumprimento destes acordos pode 

gerar sanções para os países e empresas que os infrinjam (FELÍCIO, 2019). 

Isso porque acordos internacionais relativos a propriedade intelectual têm 

uma forte aderência, já que uma empresa que não pirateia produtos alheios é uma 

empresa que não cumpre os acordos, estando então fora dele, e por isso mesmo não 

pode reclamar se tiver invenções suas pirateadas. Até porque na lógica da produção 

capitalista, na qual a visão por lucro prepondera, de modo que o cumprimento de 

acordos internacionais sobre propriedade intelectual é muito mais implementado do 

que o cumprimento das regras ambientais, tendo em vista que quando infringido 

causa a pior das sanções para seguidores do modelo em questão, a perda do lucro 

(idem, 2019). 

Além disso, a importância da criminalização da biopirataria para o 

desenvolvimento nacional sustentável reside no fato de que consiste em uma 

alternativa viável para frear a perda econômica na exploração de conhecimentos e 

produtos nativos que escala de produção para o comércio favoreceria o país e a 
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sociedade, no caso desta ser explorada exclusivamente por empresas ou produtores 

nacionais. Nesse sentido, vejamos o seguinte esclarecimento doutrinário: 

 

Uma das vertentes da sustentabilidade diz respeito ao desenvolvimento de 

tecnologias ambientalmente amigáveis, ou seja, tecnologias que se preocupam 

com os impactos decorrentes da atividade na qual serão aplicadas. Ocorre que 

tais tecnologias, fruto do capital intelectual, merecem proteção jurídica suficiente, 

de modo que o autor possa ter um retorno, tendo em vista o que fora despendido 

até se chegar ao resultado final (SANTOS; OLIVEIRA, 2014, p. 305). 

 

Logo, transferir a proteção das condutas de biopirataria para a ordem 

econômica através do viés do patrimônio intelectual é mais viável, porque, não 

obstante o Judiciário seja atuante e aplique penas aos criminosos ambientais, sua 

atuação é insuficiente quando comparado com um acordo internacional que pode 

levar à perda de lucro (FELÍCIO, 2019). 

Das palavras da Profa. Dra. Fernanda Frizzo Bragato, professora e 

pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Direito e coordenadora do Núcleo 

de Direitos Humanos na Unisinos, em palestra proferida em 30 de julho de 2020, 

durante a Webinar: O Direito no atual cenário econômico brasileiro: defesa do meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, promovida pela Pontífica Universidade 

Católica do Rio de Janeiro-PUC-RIO, abstrai-se que a criminalização da biopirataria 

sob o viés intelectual seria uma alternativa para fomentar a integridade dos 

ecossistemas em conexão com a preservação da saúde humana e o 

desenvolvimento nacional sustentável, pois ajudaria a prevenir doenças e a garantir 

a manutenção da diversidade de espécies, inclusive, da espécie humana, tendo em 

vista que a prosperidade das comunidades tradicionais, por exemplo, está ligada a 

manutenção das florestas que separam os seres humanos não locais de animais 

selvagens e patógenos que eles abrigam (PUC-RIO, 2020, informação verbal). 

Nesse sentido, a ilustre palestrante, na Webinar da PUC-RIO, cita os povos 

indígenas, caracterizados pela sua visão de pertença a natureza, porém, que sempre 

foram vistos de forma etnocêntrica, não teriam fé, nem lei, nem rei, segundo os 

portugueses, que traziam doenças aqueles que não possuíam anticorpos. Houve e 
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persistem tentativas de extermínio desses povos e de suas crenças, até mesmo 

chegando a condutas genocidas (idem, 2020, informação verbal). 

Em seguida, continua a convidada para o referido evento, ao pontuar que hoje 

são cerca de 1.000.000 (um milhão) de diferentes povos indígenas, 300 diferentes 

etnias, 274 diferentes línguas faladas no Brasil, o maior número de povos isolados 

ou de recente contato do mundo, em torno de 114 registros na Amazônia, na 

Amazônia Legal, que vai desde a parte oeste a região norte. Somos, assim, um dos 

países do mundo com a maior sociobiodiversidade. Muita se fala, contudo, no Brasil, 

que tem muita terra para pouco índio, mas o mais importante é são os lugares onde 

persiste a parte da floresta amazônica mais intacta, pois os índios são verdadeiros 

guardiões da biodiversidade. No entanto, desde 2019, houve um aumento de 80% 

(oitenta por cento) na invasão e no desmatamento nessas terras, em aumento 

drástico, por grileiros e garimpeiros ou, ainda, invasões de toda sorte (ibidem, 2020, 

informação verbal). 

A Profa. Dra. Fernanda explica também que há políticas diretas, no entanto, 

que persiste a inexistência de plano de contingencia em relação a pandemia do 

Covid-19, inclusive com o veto presidencial as principais garantias de um projeto de 

lei, a exemplo de garantia de acesso a água e, indiretas, à exemplo de instruções 

normativas da FUNAI permitindo que o órgão emita certificados de regularização de 

ocupação de não indígenas em terras indígenas, visto que mesmo havendo 

ocupações indígenas em determinados locais, não havendo ainda a demarcação. 

Para a professora, vivemos uma corrida para a ocupação de terras indígenas, sendo 

o índice de letalidade duas vezes superior para os indígenas quando comparado com 

os povos não indígenas, sendo alarmantes o números de mortos entre os povos 

indígenas Ianomâmis, por exemplo (PUC-RIO, 2020, informação verbal). 

Ademais, a pesquisadora supracitada frisa que a realidade atual é a de que 

40% (quarenta por cento) do gado já está na região da Amazônia é de 24% (vinte e 

quatro por cento) da Amazônia Legal está em terras indígenas, bem como que a 

responsabilização dos agentes econômicos ainda é escassa, pois há o interesse 

econômico de grandes empresas, multinacionais, transnacionais, por trás da 

violação de direitos humanos, sobretudo das comunidades tradicionais, e a 

devastação ambiental, de forma direta ou por meio de suas cadeias produtivas, 
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concentradas na Europa, nos Estados Unidos e na China (idem, 2020, informação 

verbal). 

Para ela, lamentavelmente, o conceito de desenvolvimento predatório ainda 

preside muito as relações econômicas no Brasil, não obstante haja outras formas de 

Advocacy  (termo em inglês: derivado do verbo to advocate, “advogar”, porém, com 

origem no latim advocare, cujo significado está associado à realidade da atividade e 

corresponde ao verbo ajudar) neste campo, o que para a pesquisadora soma-se ao 

fato de que as possibilidades de litígio são precárias, apesar de outras formas de 

pressão para a responsabilização de empresas envolvidas com a violação de direitos 

relacionados a questões socioambientais, destacando-se as organizações não 

governamentais importantes para o trabalho de proteção aos povos indígenas e na 

proteção do meio ambiente e da vida, assim como o Ministério Público Federal-MPF 

(ibidem, 2020, informação verbal).  

Em arremate, vale comentar a fala do Doutorando Miguel Carioca Neto, da 

Pós-Graduação em Direito Constuticional da Unifor, durante a XIII Semana do Meio 

Ambiente da desta instituição, em 04 de junho de 2020, da qual abstrai-se que a 

criminalização da biopirataria seria uma norma com a proposta premente de 

proteção dos povos mais pobres, tais como os indígenas, detentores de saberes 

essenciais de vida em harmonia com a natureza, em um espécie de pensamento do 

pequeno, uma legislação nacional que incrimina a biopirataria sob o viés intelectual 

do patrimônio nacional, para o maior, proteção do patrimônio material e imaterial 

com o fim de impulsionar o desenvolvimento nacional sustentável, com reflexos 

internacionais em termos de sustentabilidade da humanidade (UNIFOR, 2020, 

informação verbal). 

 

4 Desenvolvimento nacional sustentável: impactos econômicos da criminalização da 

biopirataria 

 

O Prof. Dr. Henrique Leff, em palestra proferida em 05 de junho de 2020, 

durante a XIII Semana do Meio Ambiente da Unifor, deixou reflexões muito 

pertinentes para pensar a vida e os modos de fazer-sobreviver no planeta, no sentido 

precípuo de que todos somos natureza.  Para ele, o capitalismo não pode ser 
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ecologizado, o capital não faz outra coisa, senão destruir e, nesse sentido, nossa 

prioridade deve ser a defesa dos Povos da Terra, os maiores guardiões da natureza 

e de nossas raízes enquanto povo miscigenado (UNIFOR, 2020, informação verbal). 

Durante suas colocações, o supradito pensador do século XXI, destacou 

também a importância da economia ecológica e da ação concreta contra a cultura 

da corrupção, reafirmando que precisamos valorizar os modos de ser e viver dos 

povos tradicionais, convergindo com as reflexões de Alberto da Costa e Silva, 

brasileiro, historiador, embaixador e acadêmico, atual ocupante da cadeira nº 9 na 

Academia Brasileira de Letras, e de Eduardo Gudynas, uruguaio, pesquisador do 

Centro Latino Americano de Ecologia Social (Claes), que acompanha e apoia 

movimentos sociais e instituições acadêmicas da região em temas como o meio 

ambiente e desenvolvimento e que, em 2016, tornou-se o primeiro latino-americano 

a receber a Cátedra Arne Naess em Justiça Global e Meio Ambiente, concedida pela 

Universidade de Oslo, na Noruega, atualmente fazendo parte da lista dos 75 

pensadores-chave sobre desenvolvimento, de acordo com o guia Key Thinkers On 

Development, de Routledge, 2019 (idem, 2020, informação verbal). 

No Brasil, a movimentação jurídica acerca da natureza pelo capital mobiliza-

se em diversas formas, inclusive quanto à militância pelo reconhecimento dos 

Direitos da Natureza. Para ele, inclusive, a agricultura familiar é muito mais produtiva 

que o agronegócio, dentro de uma visão multidimensional, porém, o capitalismo 

impulsiona uma visão contrária, pois foca apenas no lucro e em um modelo 

tecnológico que restringe o acesso ao cultivo pelos povos tradicionais, deixando de 

apreciar modos de uso e de preservação do solo, o trabalho decente e o auto 

emprego, a segurança alimentar e a própria saúde humana (ibidem, 2020, informação 

verbal). 

Para o intelectual mexicano, a educação ambiental no ensino fundamental e 

ensino médio criará uma nova consciência nas crianças e jovens, pois é urgente 

pensar em um futuro com pessoas com consciência ambiental, pautada no respeito, 

na alteridade. No entanto, enquanto não temos isso, isto é, uma humanidade com 

consciência ambiental, o que inclui os adultos, para que possamos cada vez mais 

sair do discurso e alcançar a prática, é necessário o controle energético da 
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degradação ambiental, o que por certo inclui a biopirataria (UNIFOR, 2020, 

informação verbal). 

A professora Dra. Danielle de Andrade Moreira, da Pontífica Universidade 

Católica do Rio de Janeiro-PUC-RIO, em palestra proferida em 30 de julho de 2020, 

durante a Webinar: O Direito no atual cenário econômico brasileiro: defesa do meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, da referida instituição, situou o Direito no 

atual cenário econômico brasileiro, notadamente em sua faceta de busca da defesa 

do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Assim, um dos aspectos mais 

relevantes, mais uma vez, é entender que a dicotomia entre ambiente e economia 

deve ser superada. Muito embora a ideia de desenvolvimento sustentável seja 

criticada por muitos autores como inadequada as noções de sustentabilidade e 

combate às desigualdades (PUC-RIO, 2020, informação verbal). 

A professora supramencionada destacou ainda o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente-PNUMA, fazendo alusão a Comissão Brundtland, que 

elaborou o Relatório Nosso Futuro Comum, em 1987. A partir desta nasceu o primeiro 

conceito oficial de Desenvolvimento Sustentável, qual seja: “[...] aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem a suas próprias necessidades”. E, também, a Criação da Comissão 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, bem como que, sobre a 

Declaração da Rio-92, destacam-se, respectivamente os princípios 03 e 04 (idem, 

2020, informação verbal). 

Aclarou a professora da PUC-RIO, durante o Webinar em apreço, que a partir 

de então a ideia de desenvolvimento pressupõe os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. Para ela, o conceito de desenvolvimento sustentável ganha um reforço 

e, assim nasceu a ideia de que a sustentabilidade está entre os pilares social, 

econômico e ambiental e, em 2012, no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, houve a renovação do compromisso 

para um desenvolvimento sustentável e para assegurar a promoção de um futuro 

economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável para o nosso planeta e 

para as atuais e futuras gerações, para então, em 2015, em Nova Iorque, serem 

elaborados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que mostram a amplitude 

da busca internacional por esse desenvolvimento, após reunião da Cúpula das 
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Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (ibidem, 2020, informação 

verbal). 

O fato é que o modo de produção das sociedades capitalistas pretendem o 

lucro a todo custo, e uma exploração sustentável da natureza pode estar em 

desacordo com o ideal do lucro, pois explorar a natureza indiscriminadamente é mais 

rápido e barato, descartando, assim, estudos de impacto, redução de resíduos 

poluidores, entre outros, o que afeta para além da cultura das comunidades 

tradicionais, mas ataca o meio ambiente, sem o qual não há vida e, por conseguinte, 

o desenvolvimento nacional sustentável (FELÍCIO, 2019). 

 

5 Desenvolvimento nacional sustentável: impactos ambientais da criminalização da 

biopirataria 

 

Objetiva-se demonstrar a importância da criminalização da biopirataria para 

a proteção de todo o patrimônio material e imaterial brasileiro enquanto alternativa 

efetiva, conjuntamente com uma política forte de educação ambiental, a exemplo do 

tripé ensino, pesquisa e extensão, mediante a construção de profissionais de 

excelência, conhecedores das necessidades da comunidade em que atuam, flexíveis 

e capazes de se envolver em soluções de problemas da sociedade, preparados para 

assumir novos desafios, de contribuição para a manutenção do meio ambiente 

equilibrado, dentro da perspectiva de que é necessário um repensar das atividades 

empresariais, pautado no compromisso com a melhoria da qualidade de vida, na 

gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável e o equilíbrio entre lucro, 

desenvolvimento social e meio ambiente ecologicamente equilibrado (BOWEN, 

2013).  

A importância da criminalização da biopirataria no Brasil surge como uma 

forma mais rápida, eficaz e segura de acautelar os recursos naturais e os 

conhecimentos tradicionais a eles associados, dentro de uma visão de 

desenvolvimento sustentável, pautado no objetivo de acabar com as demandas de 

consumo do presente, ainda arraigadas ao modelo de produção baseado no modo 

de produção capitalista, que visa a transformação das relações em mercadoria com 

o objetivo de lucro, mas agora sem prejuízo das necessidades de futuras gerações, 
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protegendo ecossistemas e a existência da própria vida humana, objetivando, por 

seu turno, impactos sócio-culturais-econômico-ambientais favoráveis ao homem 

(FELÍCIO, 2019). 

A professora Dra. Maria Cláudia Antunes de Sousa, em palestra proferida em 

03 de junho de 2020, durante a XIII Semana do Meio Ambiente da Unifor, pontuou 

que as últimas décadas representam retrocessos em relação as ações 

responsáveis de natureza ambiental, de modo que, atualmente, a pandemia do Sars-

Cov-2 (Novo Coronavírus) ou Covid-19 nos obriga ao recolhimento, mas tão 

somente potencializando uma realidade de descaso com a busca pelo efetivo 

equilíbrio ambiental que já existia (UNIFOR, 2020, informação verbal).  

Para a professora, o Direito Ambiental tem forte importância neste cenário, 

dado que reforça a ideia de que o Direito é uno, pois a pandemia reflete em várias 

árias do conhecimento, sendo necessário o uso de lentes multidimensionais para 

enxergar a amplitude e a longitude da problemática ambiental relacionada a 

biopirataria (idem, 2020, informação verbal). 

Na realidade, veja-se que isso advém da realidade do Capitalismo Industrial, 

que teve seu advento marcado pela Revolução Industrial, trazendo significativas 

mudanças sociais, culturais e políticas para a sociedade, especialmente no que se 

refere às relações consumeristas, que passaram a ter como finalidade a obtenção 

de lucro, de modo que a cultura da oferta transformou a “nossa sociedade em uma 

sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008), onde se criam, a cada dia, novas 

necessidades, desejos e exigências, na qual “temos uma única obrigação e 

constrangimento: ESCOLHER” (BAUMAN; MAY, 2010).  

Assim, uma das premissas mais importantes para o futuro é a de que 

consciência atitudinal e a preservação do meio ambiente são um binômio 

inseparável no caminho para o desenvolvimento humano. Assim, inclusive, pontua 

o pesquisador mexicano Prof. Dr. Henrique Leff “Porém, da racionalidade ambiental, 

não apenas emerge um novo modo de produção, mas um novo modo de estar no 

mundo: novos processos de significado da natureza e novos significados 

existenciais na construção de um futuro sustentável” (LEFF, 2019). 

Tratando da saúde como bem comum, tendo em vista o contexto de 

pandemia, tem-se, ainda, seguindo a contribuição epistemológica do professor 
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supramencionado, em sua obra intitulada de Aventuras da Epistemologia 

Ambiental, que: 

 

 A transcendência da racionalidade ambiental é levada pela fecundidade das 

relações com o Outro, pela produtividade da complexidade ambiental, pelo 

encontro de interesses antagônicos e pelo diálogo de saberes. Implica uma 

ressignificação cultural do mundo diante dos desafios da sustentabilidade, da 

equidade, da democracia e da justiça social (LEFF, 2012, p. 121, grifos nossos).  

 

Nesta linha, corroborou a Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu, em palestra 

proferida em 04 de junho de 2020, durante a XIII Semana do Meio Ambiente da 

Unifor, quando frisou que a dignidade das pessoas e da defesa da vida humana é 

um dever coletivo, de modo que a ordem econômica deve seguir a ordem social, não 

obstante o Brasil tenha a estigma de um país concentrador de renda e de 

desigualdades sociais, à exemplo do grileiro que chega e devasta, causando o 

aumento da pobreza e, por consequência, faz com que comunidades locais tenham 

que se marginalizar por questões de sobrevivência (UNIFOR, 2020, informação 

verbal). 

A tutela penal se faz necessária pela necessidade premente de resguardar 

direitos e efetivá-los, porque todos somos natureza, fazemos parte dela, sem ela não 

há vida, sem olvidar a busca pela efetiva interação entre as atividades 

educacionais/sociais e o convívio doméstico/familiar na educação ambiental para a 

formação de cidadãos conscientes (IDEM, 2020, informação verbal). 

Em termos de desenvolvimento nacional sustentável, a importância da 

criminalização da biopirataria no Brasil nasce a partir da percepção de que há 

legislações nacionais e internacionais que proíbem o tráfico de animais e plantas, no 

entanto, nenhuma destas normas preveem especificamente o tráfico de animais e 

plantas para a prática da biopirataria, sendo necessária uma reprimenda de natureza 

penal nas referidas situações, com a criação de uma norma incriminadora para o 

controle do material genético e do conhecimento tradicional do país, e para proteger 

a sua identidade cultural e soberania (FELÍCIO, 2019). 
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Apenas com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente-Lei nº 6.938/1981 

iniciou-se uma perspectiva de proteção do meio ambiente como um bem interligado, 

destacando-se o objetivo específico esculpido em seu artigo 4º, inciso I, “[...] 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e equilíbrio ecológico” (WEBINAR PUC-RIO, 2020, 

informação verbal). 

Foi promulgada a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 

1988, dado o devido destaque ao seu artigo 170, que entre outras lições, trata da 

função social da propriedade e da busca pela redução das desigualdades regionais 

e sociais como meio de assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, sendo, a partir de então, impositivo a qualquer empreendimento a proteção do 

meio ambiente, em consonância também ao que preveem os artigos 5º, inciso XXIII, 

182, 186, inciso II, da CRFB/1988 (BRASIL, 1988). 

O artigo 225 da Lei Maior, para ela, considerado coração da proteção 

ambiental no Brasil, corolário do Princípio do Poluidor Pagador, de origem na 

OCDE/1972, que leciona pela correção de falhas de mercado, orientado pela 

internacionalização das externalidades ambientais negativas nos processos de 

produção e consumo, com o objetivo de promover a justa repartição dos custos 

(preventivos e reparatórios) entre os sujeitos integrantes da cadeia de poluição, 

caracterizado pela vocação redistributiva: responsabilidade partilhada pelos custos 

ambientais derivados das atividades econômicas (STF ADI 3378), com o efeito 

prático de evitar socialização de ônus e privatização de bônus, promovendo justiça 

distributiva em matéria ambiental (WEBINAR PUC-RIO, 2020, informação verbal). 

Vale observar a existência de enclaves gerados pela bioinvasão, invasão e 

inserção de espécies exóticas no Brasil, fenômeno ligado à perda da biodiversidade, 

que consiste em ameaça concreta aos ecossistemas e processos e ciclos naturais, 

compreendendo a fauna, a flora, mudas e sementes, tanto para a ideia de espécie 

originária de um outro país, como para aquela proveniente de um determinado bioma 

e inserida em um distinto do seu habitat natural, muitas vezes configurando tráfico 

de animais ou outras vertentes de biopirataria, com potencial para causar impactos 

negativos, ecológicos, econômicos ou na saúde humana, com extinções locais, 

funcionais e totais das espécies nativas e a perda de serviços e bens que os 
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ecossistemas fornecem, tais como alimento, fonte de medicamentos, oportunidade 

de emprego através da pesca e do turismo, lazer e etc. Por exemplo, têm-se o coral-

sol, o caramujo africano gigante, o javali, o mexilhão dourado e o eucalipto, 

bioinvasores que ameaçam o equilíbrio ambiental da nossa biodiversidade, 

sobretudo por apresentarem um controle complexo (NATURE, 2020). 

A ciência especula que a bioinvasão, entendida como expressão da 

biopirataria, pode estar ligada a origem de doenças zoonóticas, com potencial 

pandêmico, como a Covid-19, que já deixou mais de 100.000 (cem mil) mortos no 

Brasil. É o caso dos pangolins malaios (Manis Javanica), portadores do novo 

coronavírus, segundo estudo de pesquisadores chineses.  A referida espécie é de 

comercio internacional proibido, mas presente no tráfico ilegal, apesar das 

evidências científicas que apontam que, junto dos morcegos, são os únicos 

mamíferos conhecidos por serem infectados com cepas muito próximas à do novo 

coronavírus, pois as sequências genéticas de diversas cepas de coronavírus foram 

encontradas em pangolins de 88,5% a 92,4% semelhantes às do novo coronavírus, 

assim, indicando a possibilidade de que essa espécie tenha contribuído para o 

surgimento da SARS-Cov-2 (IDEM, 2020). 

O estudo alerta ainda que a venda e o consumo de pangolins nos mercados 

de animais vivos devem ser rigorosamente proibidos para evitar futuras pandemias, 

dado que seu comercio para servir de alimento representa uma grande preocupação, 

pois sabe-se que o coronavírus pode ser transmitido por alguns fluídos corporais, 

pelas fezes e pela carne do animal. Tratam-se de mamíferos ameaçados de extinção, 

encontrados na Ásia e na África, com o corpo coberto de escamas e que se 

alimentam de formigas. As suas escamas são contrabandeadas e utilizadas na 

medicina tradicional chinesa, além da sua carne, que é considerada uma iguaria em 

alguns países. Na China, é ilegal comer pangolim, mas o animal ainda pode ser 

encontrado nos cardápios de restaurantes, pois estavam disponíveis para venda em 

mercados de animais vivos até 26 de janeiro, quando o governo do país ordenou o 

fechamento de todos eles (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2020). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde-OMS, os morcegos são a fonte 

mais provável do novo coronavírus, SARS-Cov2, identificado pela primeira vez em 

Wuhan, na China, no final de 2019, como a causa da doença por coronavírus de 2019 
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(COVID-19), mas provavelmente a transmissão ocorreu a outras espécies antes de 

infectar os humanos, espalhando-se por todo o mundo (idem, 2020). 

Na história, inclusive, há precedentes dessa dinâmica, tem-se que no caso da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave-SARS-Cov, identificada em 2002 na China, o 

responsável foi um mamífero chamado civeta (com 99,8% de semelhança em 

comparação com o vírus que causava a doença em humanos), bem como que no 

caso Síndrome Respiratória do Oriente Médio-MERS, identificada em 2012 na 

Jordânia e na Arábia Saudita, provavelmente, chegou até os humanos por meio dos 

camelos (ibidem, 2020).  

O fato é que todos são espécies de coronavírus que causam infecções 

respiratórias graves e são transmitidos por animais para os seres humanos, por meio 

de patógenos zoonóticos. Desse modo, como alertam alguns estudiosos, epidemias 

estão se tornando mais prováveis à medida que o ser humano invade os habitats de 

animais selvagens (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2020).  

Ressalte-se que, atualmente, tais estudos relacionados a origem do Novo 

Coronavírus têm sido amplamente debatidos, porquanto, assim também levantou a 

Mestranda da Pós-Graduação em Direito Constitucional da Unifor, Luciana Barreira 

de Vasconcelos Pinheiro, em palestra proferida em 04 de junho de 2020, durante a 

XIII Semana do Meio Ambiente da Unifor, quando declarou que tanto quanto a busca 

por uma vacina, é premente a sociedade como um todo indagar-se de onde veio esse 

vírus, porque essa pandemia começou, visto que a ciência não é importante somente 

para remediar as situações, mas ela é tão ou mais importante para preveni-los 

(UNIFOR, 2020, informação verbal). 

Nesse sentido, para a aludida pesquisadora, antes de voltarmos ao “novo 

normal”, é preciso refletir de como a humanidade deve agir quanto aos seus hábitos, 

normas e valores daqui pra frente, pois não podemos viver “de quarentena em 

quarentena”, citando, assim, Boaventura de Souza Santos, Professor Catedrático 

Jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Portugal (idem, 

2020, informação verbal). 

A palestrante referenciada, naquela oportunidade, citou o recente estudo da 

revista Nature, quando comentou tanto sobre os morcegos, como sobre os 

pangolins, destacando que estes tratam-se dos animais mamíferos mais traficados 
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do mundo e, trazendo a debate, a necessidade de controle internacional do tráfico de 

animais silvestres, uma das vertentes da biopirataria, que configura um verdadeiro 

risco não apenas para a extinção desses animais, mas para a saúde humana, como 

hoje especula-se, pois trata-se de uma iguaria na alimentação de alguns povos 

(ibidem, 2020, informação verbal). 

Ademais, a mestranda supradita aclarou que certamente o tráfico de 

pangolins enquanto uma iguaria local acabou por espalhar o Novo Coronavírus, já 

que o tráfico não tem controle sanitário, de modo que os traficantes contaminam-se 

em contato com os animais, por esse meio também contaminando outras pessoas 

(UNIFOR, 2020, informação verbal). 

Além disso, o recente relatório “Prevenir a Próxima Pandemia: Doenças 

Zoonóticas e Como Quebrar a Cadeia de Transmissão” alerta para a possibilidade de 

surgimentos de novos surtos de doenças zoonóticas caso os países não tomem 

medidas para impedir sua disseminação, por meio de dez recomendações para evitar 

futuras pandemias, em engajamento conjunto do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente-PNUMA e do Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária-ILRI. 

Vejamos um de seus trechos, conforme colocação da diretora-executiva do PNUMA: 

 

A ciência é clara ao dizer que, se continuarmos explorando a vida selvagem e 

destruindo os ecossistemas, podemos esperar um fluxo constante de doenças 

transmitidas de animais para seres humanos nos próximos anos [...] as 

pandemias são devastadoras para nossas vidas e nossas economias e, como 

vimos nos últimos meses, a população mais pobre e vulnerável é a mais 

impactada. Para evitar futuros surtos, precisamos ser mais conscientes sobre a 

proteção do meio ambiente (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020, s.p.). 

 

Complementa ainda o relatório “Invasão de Habitats Naturais Intensifica 

Surgimento de Zoonoses”, publicado em 05 de maio de 2020, visto que aponta como 

um dos fatores que favorecem o surgimento de doenças zoonóticas (doenças 

transmitidas de animais para seres humanos) é justamente uma das expressões de 

biopirataria, o comércio ilegal ou irregular de animais silvestres, no texto do qual o 

especialista relatou que a natureza cuida bem de si mesma, então, a melhor maneira 
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para reduzir a ocorrência e mitigar os impactos das doenças zoonóticas seria 

conservá-la e proteger a biodiversidade (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020). 

Em termos de desenvolvimento nacional sustentável e impactos positivos da 

criminalização da biopirataria, observe-se também a existência de recursos que não 

podem ser patenteados, isto é, que não podem gerar o direito ao recebimento de 

royalties de quem usa o nome ou o produto, o que gera ainda mais a incidência da 

pratica da biopirataria, que, uma vez criminalizada, seria também prevenida 

(POZZETI, Valmir César; FERREIRA, Marie Joan Nascimento; MENDES, Máryka Lucy 

da Silva, 2020) 

Trata-se, por exemplo, do caso do Spilanthes acmella var oleraceae ou 

Spilanthes oleraceae ou Acmella oleraceae, conhecida também como agrião do Pará, 

agrião do Norte, agrião bravo, agrião do Brasil, botão de ouro, ou apenas jambu 

amazônico, planta nativa da Amazônia, que possui propriedade anestésica 

(patrimônio genético), composta por flores amarelas e folhas e flores com sabor 

picante, causando leve formigamento e entorpecimento da língua, com grande valor 

medicinal (patrimônio intelectual), muito utilizada na culinária regional (patrimônio 

cultural) enquanto erva típica em pratos como o tacacá e o pato no tucupi, 

considerada uma iguaria tanto para a alimentação, como para a medicação (idem, 

2020).  

Dessa forma, o jambu foi alvo da subtração de piratas investidos em empresa 

de biotecnologia a despeito dos Estados Unidos da América ter “chegado primeiro” 

e patenteado a referida planta, em 2018, economizando tempo e recursos 

financeiros, o que foi revertido graças o burburinho criado pelos pesquisadores, ou 

melhor dizendo, pela comunidade acadêmica em geral, dado que substâncias 

importantes são extraídas do jambu, a exemplo do spilantol, não só valorizado na 

culinária, mas também com valiosas propriedades medicinais, conforme 

supramencionado. Sobre isso vale dizer que a biopirataria em questão diz respeito a 

apropriação não só da planta, mas também dos conhecimentos tradicionais, que 

populações tradicionais detém, ao longo dos séculos (POZZETI, Valmir César; 

FERREIRA, Marie Joan Nascimento; MENDES, Máryka Lucy da Silva, 2020). 

Ocorre que dentro do território brasileiro não é possível que o Estado conceda 

a patente do Jambú. Nesse sentido, vejamos o seguinte entendimento: 
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Os organismos vivos não são invenções humana, mas produtos da natureza, e a 

biotecnologia somente copia e efetua a recombinação das “peças” soltas desse 

instrumento que é a vida (DINIZ, 2001, p. 445). 

 

Ademais, “organismos vivos” são, conforme a Lei nº 11.105/2005, Lei de 

biossegurança em seu Art. 3º, in verbis, “[...] toda entidade biológica capaz de 

reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que 

venham a ser conhecidas [...]”. Assim, conforme o Ordenamento Jurídico Brasileiro, 

temos que não é possível ter a propriedade de um organismo vivo, no Brasil, pois o 

legislador partiu do entendimento de que, para ser patenteável, deve ser produto de 

criação humana e novidade, produzida com intuito comercial, como já explicado na 

seção dois deste trabalho (POZZETI, Valmir César; FERREIRA, Marie Joan 

Nascimento; MENDES, Máryka Lucy da Silva, 2020). 

Desse modo, o patenteamento do Jambú, por quem quer que seja, seja neste 

país ou fora dele, se constitui em ato ilícito e o Brasil, caso alguém tente fazê-lo, 

desconstituirá essa patente na Organização Mundial do comércio, como já o fez no 

caso do cupuaçu, patenteado pelo Japão (idem, 2020).  

Outrossim, saliente-se ainda que a busca de impactos sociais-econômico-

ambientais favoráveis ao desenvolvimento sustentável, inclusive, por meio da 

proposta de criminalização da biopirataria no Brasil, jamais foram de importância tão 

premente, pois a tutela penal do meio ambiente como um todo nunca esteve em 

maior evidência, tudo em decorrência do atual contexto de pandemia (BRASIL, 2020). 

Exemplo disso é o Projeto de Lei nº 3020, de 2020, que prevê a duplicação de 

penas para crimes ambientais cometidos durante a vigência de estado de 

emergência ou de calamidade, que, se aprovado, enrijecerá a Lei de Crimes 

Ambientais-Lei nº 9.605, de 1988, como reação legal ao avanço do desmatamento e 

da destruição da fauna e da flora nas florestas brasileiras, após o ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial de 22 de abril, cuja gravação foi 

divulgada por determinação do Supremo Tribunal Federal-STF, afirmar que o 

momento atual é propício para “passar a boiada”, referindo-se a mudanças de regras 

e simplificação de normas, enquanto a imprensa estiver ocupada com a cobertura da 

pandemia de Covid-19 (idem, 2020).  
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Conclusão 

 

A Amazônia é o principal cenário de estudo da biopirataria, assunto de 

interesse do Estado e da sociedade, enquanto prática organizada, estratificada e 

despartamentalizada, que consiste em ameaça à manutenção da vida, inserida na 

lógica do capitalismo desenfreado do mundo globalizado, protagonizado pelo 

poderio econômico de multinacionais, sendo premente a mudança de paradigma 

para a busca energética pelo meio ambiente equilibrado.  

A biopirataria consiste em um problema antigo, porém, atual. A primeira 

prática ocorreu com a extração do pau-brasil pelos portugueses. Hoje, 

cientificamente, especula-se sua relação com a origem do Sars-Cov-2 (Covid-19), 

por meio do tráfico ilegal do mamífero pangolim. 

Observa-se que a utilização de recursos naturais, sem a expressa permissão 

do país de origem e das comunidades tradicionais detentoras de conhecimento, é 

comum em todas as definições de biopirataria. Fala-se não só da geração de danos 

aos cofres públicos, mas da ofensa à identidade e valores culturais.  

Ao investigar como o Ordenamento Jurídico Brasileiro aborda a questão da 

biopirataria, vê-se um problema antigo e global de trato desigual, sendo o bem 

jurídico a vida, na interface da busca pelo meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Precisa-se enfrentar dificuldades em seu combate, mediante o 

fortalecimento da soberania nacional por meio de políticas públicas e normativas 

internas, para, em segunda escala, fortalecer o trato internacional da problemática.  

Outrossim, evidencia-se as dificuldades dos julgadores em mensurar os 

danos causados pela biopirataria e imputá-los. A norma penal é a forma mais 

energética de assim fazê-lo, sob o viés do patrimônio intelectual, que envolve forte 

interesse e poderio econômico, com visibilidade internacional, a fim de abarcar todo 

ele. 

Demonstra-se ainda com o estudo da viabilidade da criminalização da 

biopirataria no Brasil, a busca pela proteção de interesses supraindividuais, 

importantes para a manutenção sustentável da vida humana na Terra, sobretudo, 

como impulso a proteção dos conhecimentos tradicionais e repartição justa e 

equitativa de benefícios decorrentes da descoberta e uso do patrimônio, seja ele 
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cultural, intelectual ou genético, em nome do Princípio da Vedação ao Retrocesso 

Ecológico, ao enxergar-se a questão econômica de forma indissociável da busca 

pela preservação ambiental.  

Vê-se que a busca de impactos sócio-culturais-econômico-ambientais 

favoráveis ao desenvolvimento nacional sustentável jamais foi de importância tão 

premente. A tutela penal do meio ambiente é parte da prevenção ao retrocesso 

ambiental enquanto iniciativa pública interna e nunca esteve em maior evidência. 

Não se pode desatrelar o estudo da viabilidade da criminalização da biopirataria no 

Brasil do contexto da pandemia do Sars-Cov-2 (Covid-19).  

Visa-se garantir a integração das comunidades tradicionais, mais 

vulneráveis, aos lucros, para que seja melhorada a qualidade de vida desses povos, 

aos quais é inerente o conhecimento sobre a capacidade de reconstrução da vida e 

o sentimento de pertença à natureza, favorecendo a preservação do meio ambiente 

e da saúde humana como um todo, sem olvidar-se a política forte de educação 

ambiental, o tripé ensino, pesquisa e extensão, as responsabilidades sociais das 

empresas e a busca pela efetiva interação entre as atividades educacionais/sociais 

e o convívio doméstico/familiar na educação ambiental para a formação de 

cidadãos conscientes e alternos. 

Portanto, a criminalização da biopirataria é viável. A pesquisa em torno da 

importância do estudo da viabilidade da criminalização da biopirataria não só 

envolve os possíveis benefícios ao desenvolvimento nacional sustentável, mas a 

sua relação com a proteção da saúde humana, sob o viés da prevenção a doenças 

zoonóticas, à exemplo dos efeitos da bioinvasão.  
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LEADING WIRE FOR THE (RE)ORGANIZATION OF SUSTAINABLE URBAN SPACES 
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RESUMO 

O artigo se refere ao contexto da ressignificação do Direito à Cidade (Inteligente) e 

as Smart Cities como fio condutor para (re)organização de espaços urbanos 

sustentáveis. A partir dessa perspectiva, se coloca a tecnologia como instrumento 

para concretização de espaços urbanos sustentáveis com a finalidade de realização 

da Agenda 2030 da ONU. O Direito à Cidade é condição de possibilidade para 

(re)organização dos espaços urbanos a partir da utilização de (novas) tecnologias 

que possibilitem cidades inteligentes, vivas, inclusivas, seguras, sustentáveis e 

resilientes. Nesse cenário, o problema que o artigo pretende responder é: em que 

medida as Smart Cities podem conduzir a (re)organização dos espaços urbanos 

sustentáveis a partir da ressignificação do Direito à Cidade a da Agenda 2030 da 
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ONU? A matriz teórica da pesquisa terá como teoria de base o constitucionalismo 

social de Gunther Teubner e o Direito à Cidade de Henri Lefebvre. Como resultado da 

pesquisa se observou que a utilização da inovação tecnológica, a adaptação e 

flexibilidade de estruturas, o aperfeiçoamento de instrumentos de participação direta 

da sociedade nas decisões do planejamento urbano, serão fundamentais para que 

as Smart Cities sejam modelos de cidades resilientes e sustentáveis preparadas para 

enfrentar os desafios que se colocam na atualidade.  

Palavras-chave: Smart city. Cidades sustentáveis. Tecnologias. Quarta revolução 

industrial. 

 

ABSTRACT 

The article refers to the context of the redefinition of the Right to the City (Smart) and 

Smart Cities as the guiding thread for (re) organizing sustainable urban spaces. From 

this perspective, technology is placed as an instrument for the realization of 

sustainable urban spaces with the purpose of realizing the UN Agenda 2030. The 

Right to the City is a possibility condition for (re) organization of urban spaces based 

on the use of (new) technologies that enable smart, living, inclusive, safe, sustainable 

and resilient cities. In this scenario, the problem that the article intends to answer is: 

to what extent can Smart Cities lead to the (re) organization of sustainable urban 

spaces from the resignification of the Right to the City to that of the UN Agenda 2030? 

The theoretical framework of the research will be based on Gunther Teubner's social 

constitutionalism and Henri Lefebvre's Right to the City. As a result of the research, 

it was observed that the use of technological innovation, the adaptation and flexibility 

of structures, the improvement of instruments for direct participation of society in 

urban planning decisions, will be fundamental for Smart Cities to be models of 

resilient and sustainable cities prepared to face today's challenges. 

Keywords: Smart city. Sustainable cities. Technologies. Fourth industrial revolution. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2014, 

54% da população mundial vivia em áreas urbanas, com projeção de crescimento 
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para 66% em 2050. (ONU, 2014). No Brasil de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira está concentrada 

nos espaços urbanos, ou seja, 84,72% vivem nas cidades. O Brasil é hoje um dos 

países mais urbanizados do mundo e não há indicadores que apontem que o 

processo de urbanização irá se reverter ou ocorrerá um êxodo rural. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2015). 

A inovação tecnológica acelerada, as mudanças climáticas e o aumento da 

ocorrência de desastres naturais são fenômenos ambientais que impactam 

diretamente na forma como a humanidade ao longo dos anos vem utilizando dos 

recursos naturais e de ocupação dos espaços urbanos. As novas tecnologias e o 

acelerado processo de evolução científica da Sociedade Contemporânea “ocorrida, 

principalmente, após a industrialização, desencadeou a ampliação da capacidade de 

intervenção do homem sobre a natureza, havendo, em quase todos desastres 

denominados naturais, algum fator antropogênico” (CARVALHO, 2020). 

Diante desse cenário de mudanças e busca por respostas adequadas às 

transformações que a sociedade enfrentará nos próximos anos, o texto faz uma 

análise da ressignificação do Direito à Cidade a partir dos Direitos Humanos, para 

juridicizar as possibilidades trazidas pela estruturação das Smart Cities como fio 

condutor de (re)organização dos espaços urbanos sustentáveis. Esse é o objetivo 

geral do artigo. Os objetivos específicos são: a) a ressignificação do Direito à Cidade 

orientado pelos Direitos Humanos a partir do diálogo com a Agenda 2030; b) analisar 

os elementos estruturantes da Smart City e suas aproximações com a noção de 

cidade resiliente e sustentável, a fim de mitigar os efeitos das mudanças climáticas 

por meio da tecnologia. 

 Assim, a partir das mudanças da sociedade e do reconhecimento do risco 

como caraterística da sociedade do terceiro milênio, as estruturas normativas 

deverão aprender a lidar com problemas gerados na atualidade, mas com uma 

grande probabilidade de gerarem efeitos no futuro. A ocorrência de desastres 

naturais em decorrência das mudanças do clima são uma realidade e o Direito deve 

estar atento para essas mudanças e contribuir para soluções de modo a manter a 

existência humana sob a ótica do princípio da dignidade. Nessa perspectiva, o 

espaço em que as pessoas vivem é a cidade e, nesse espaço é que se verifica a 
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possibilidade de um aumento significativo de ocorrências desastrosas relacionadas 

às mudanças climáticas e, por essa razão, o planejamento urbanístico deve buscar 

modelos de cidades adequadas aos desafios das alterações do clima. 

O modelo de cidades inteligentes, a partir da utilização de tecnologias, deverão 

preparar-se para os desafios contemporâneos da sociedade, com o foco na 

promoção da qualidade de vida da população e deverão ter como elementos 

estruturantes a sustentabilidade e a resiliência, para encontrar respostas adequadas 

e coletivas para a gestão pública de situações emergenciais. Dessa forma, pretende-

se verificar em que medida as Smart Cities podem conduzir a (re)organização dos 

espaços urbanos sustentáveis a partir da ressignificação do Direito à Cidade a da 

Agenda 2030 da ONU? A matriz teórica da pesquisa terá como teoria de base o 

constitucionalismo social de Gunther Teubner e o Direito à Cidade de Henri Lefebvre. 

 

2 A Ressignificação do Direito à Cidade (Inteligente) e a Agenda 2030  

 

A maioria da população mundial no século XXI vive nas cidades e o processo 

de expansão da urbanização mundial está em crescimento. No tocante ao cenário 

brasileiro, em 2020, o percentual de pessoas que vivem nas cidades atingiu 86%. A 

evoluir nos próximos anos, é possível a hipótese de uma urbanização completa da 

sociedade, como resultado, o surgimento de uma sociedade urbana. (LEFEBVRE, 

2019). 

Nesse sentido, Lefebvre destaca que sociedade urbana é a sociedade que 

nasce do processo de industrialização, é “a sociedade constituída por esse processo 

que domina e absorve a produção agrícola. Essa sociedade só pode ser concebida 

ao final de um processo no curso do qual explodem as antigas formas urbanas, 

herdadas de transformações descontínuas”. (LEFEBVRE, 2019, p. 18). As novas 

tecnologias e o acelerado processo de evolução científica da Sociedade 

Contemporânea “ocorrida, principalmente, após a industrialização, desencadeou a 

ampliação da capacidade de intervenção do homem sobre a natureza, havendo, em 

quase todos desastres denominados naturais, algum fator antropogênico” 

(CARVALHO, 2020). 
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No contexto de um processo contínuo de urbanização e emergência da 

importância das cidades, a ressignificação do Direito à Cidade e a compreensão 

adequada de seu sentido e significado é condição de possibilidade para 

(re)construção de espaços urbanos sustentáveis, inclusivos, resilientes e 

inteligentes, aptos a enfrentar toda complexidade da sociedade pós moderna, em um 

contexto de inovação tecnológica e desastre naturais. O aumento significativo de 

ocorrência de desastres naturais, inclusive com pandemias de impacto global como 

a Covid-19, bem como o surgimento acelerado de novas tecnologias que podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, exigem a necessidade 

de ressignificação dos espaços urbanos para adequação de modo a atender a 

existência digna e segura dos seres humanos, como horizonte de possibilidades para 

modelos urbanísticos inteligentes, sustentáveis e resilientes. (ENGELMANN; 

FERRARESI, 2020).  

Diante disso, o cenário de desenvolvimento humano do futuro se dará nos 

espaços urbanos e, por essa razão, há especial interesse no planejamento, 

organização e regulação das cidades para (re)construção de espaços em que a vida 

humana se realiza(rá) constantemente, em uma sociedade complexa, de 

transformações rápidas, que demandam soluções adequadas para os mais diversos 

desafios, que perpassa necessariamente por todas as espécies da categoria Direitos 

Humanos.  

Nesse contexto de (re)nascimento da importância das cidades o Direito à 

Cidade se coloca como horizonte de sentido para a (re)organização do espaço 

urbano de forma a garantir a possibilidade de vida digna à humanidade. O Direito à 

Cidade, para Lefebvre, se manifesta “como forma superior dos direitos: direito à 

liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra 

(à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à 

propriedade) estão implicados no direito à cidade”. (LEFEBVRE, 2016, p. 134).  

Nessa perspectiva, o Direito à Cidade é o “direito à vida urbana renovada e de 

qualidade – com todo conjunto de implicações a este associado, destacando-se o 

direito de participação na construção da cidade, no sentido de apropriação do espaço 

urbano pelos cidadãos. (FERREIRA, 2020, p. 229). Lefebvre (2014, p. 139) destaca que 

o Direito à cidade é o direito “à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de 
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encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso 

pleno e inteiro desses momentos e locais etc.)”. Ao analisar o Direito à Cidade em 

Henry Lefebvre, Harvey (2014) explica que o seu surgimento foi uma queixa e uma 

exigência, ou seja, “a queixa era uma resposta à dor existencial de uma crise 

devastadora da vida cotidiana na sociedade”. (HARVEY, 2014, p. 11).  

A participação da sociedade civil foi fundamental para o reconhecimento 

jurídico do direito à cidade e demonstra a emergência de novos atores nos processos 

de construção de decisões jurídicas além do Estado com a necessidade de 

ampliação da cidadania. O processo de reconhecimento jurídico do Direito à Cidade 

tem como característica direta a participação dos movimentos sociais, ou seja, é 

necessário “salientar que todo este novo paradigma legislativo de redefinição do 

processo social de produção do espaço urbano é fruto de mobilização social e lutas 

que se iniciaram nos anos 60 [...]”. (FERREIRA, 2020, p. 239). A participação popular 

foi fundamental para a juridicização do direito à cidade e é possível identificar os 

elementos caracterizadores destacados por Lefebvre (2016, p. 134), “direito à 

liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar; bem como, o 

direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do 

direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade”. 

O primeiro movimento de reconhecimento jurídico do Direito à Cidade se deu 

no plano internacional e desde a década de 1950, instituições internacionais 

multilaterais começaram a formular políticas públicas de desenvolvimento urbano 

mundial diante da urbanização desigual nos países em desenvolvimento (SANTOS, 

2017), conforme explica Manquian (2019, p. 25) a realização de Conferências da 

ONU: 

A questão urbana vem sendo acompanhada, assim, desde esta época, por parte 

de várias instituições internacionais. O órgão principal que acompanha este tema 

é a Conferência da ONU Habitat. A primeira foi realizada em 1976 em Vancouver 

(Canadá), a Habitat II em 1996 em Istambul (Turquia) e a Habitat III em 2016 em 

Quito (Equador). Nessa última foi lançada a Nova Agenda Urbana (Habitat III), 

que estabelece uma série de medidas e objetivos de cumprimento não 

obrigatório por parte dos Estados membros (Habitat III, 2018). 
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Como se pode observar da citação acima, a primeira conferência realizada 

pela ONU foi em 1976, com a finalidade de pactuar uma agenda urbana a ser 

observada pelos países membro pelo ciclo de duas décadas. A primeira conferência 

realizada foi a HABITAT I, em Vancouver, em 1976 e na sequência “a HABITAT II 

aconteceu em Istambul, na Turquia, em 1996 e, finalmente, a HABITAT III - 

Conferência das Nações Unidas sobre habitação e desenvolvimento sustentável, 

ocorreu em Quito, no Equador, em outubro de 2016”. (ALFONSIN et al., 2017, p. 1215). 

As Conferências tiveram como destaque o reconhecimento da urbanização como 

uma questão global e coletiva. 

Por seu turno, no contexto brasileiro, a Constituição de 1988 foi a primeira a 

tratar do tema política urbana e reconhecer as funções sociais da cidade, ou seja, o 

“Brasil foi o primeiro país do mundo a positivar o direito à cidade e o fez na esteira 

da efervescência do movimento constituinte ocorrido entre 1986 e 1988”. 

(ALFONSIN, 2019, p. 219). A incorporação da política urbana e do direito à cidade pelo 

constituinte de 1988 decorreu da participação efetiva de movimentos sociais, 

especificamente o Movimento Nacional da Reforma Urbana, que apresentou emenda 

de iniciativa popular, com reivindicações sobre moradia, transporte, saneamento 

urbano, que “apesar de ter passado longe de sua incorporação integral, deu azo à 

criação do capítulo específico sobre a reforma urbana, pela primeira vez na história 

constitucional brasileira.” (GUIMARÃES; ARAUJO, 2018, p. 1792). 

Nesse processo de ressignificação do direito à cidade a partir do modelo de 

Smart City, os direitos humanos são indispensáveis para a atribuição de sentido de 

forma a atender às necessidades sociais e o equilíbrio desses reclamos com os 

interesses econômicos que envolvem os movimentos de urbanização e 

transformação das cidades, bem como, ao objetivo 11 (ODS) da agenda 2030 da 

ONU. Para construção do sentido e significado do Direito Humano à Cidade 

Inteligente, necessário o diálogo entre fontes jurídicas que perpassam pelos 

Objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável que “buscan realizar 

los derechos humanos de todos y lograr la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y de las niñas”. (NACIONES UNIDAS, 2019). O direito 

à cidade: 
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[...] significa garantizar ciudades y asentamientos humanos (i) libres de 

discriminación; (ii) con igualdad de género; (iii) que integren las minorías y la 

diversidad racial, sexual y cultural, (iv) con ciudadanía inclusiva; (v) con una 

mayor participación política, (vi) que cumplan sus funciones sociales, incluso 

reconociendo y apoyando los procesos de producción social y la reconstrucción 

del hábitat; (vii) con economías diversas e inclusivas; e (viii) com vínculos 

urbano-rurales inclusivos. (NACIONES UNIDAS, 2019). 

 

O Direito à Cidade, enquanto direito humano, dialoga necessariamente com 

todos os Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos 

integralmente, e inclui, portanto, todos os direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais, culturais e ambientais, que já estão regulamentados nos tratados 

internacionais de direitos humanos, e, por essa razão, é importante a sua significação 

para atender os reclamos da comunidade a partir da ODS 11. Os Direitos Humanos 

como horizonte de sentido da ressignificação do Direito à Cidade é condição de 

possibilidade para (re)organização dos espaços urbanos a partir da utilização de 

(novas) tecnologias que possibilitem cidades inteligentes, vivas, inclusivas, seguras, 

sustentáveis e resilientes, como espaços para garantir a qualidade de vida das 

pessoas.  

 

2 As smart cities como fio condutor para (re)organização do espaço urbano 

sustentável  

 

O surgimento de novos direitos, novas tecnologias e a emergência das 

transformações sócio-ambientais, bem como a ressignificação do Direito à Cidade 

orientado pelos Direitos Humanos colocam as Smart Cities como condição de 

possibilidade para a (re)organização dos espaços urbanos de forma a garantir a 

qualidade de vida da humanidade no contexto da sociedade hipercomplexa, na qual 

as “transformações da sociedade atual são maiores do que se pode prever, e ainda 

mais profundas e rápidas do que em qualquer outro momento”. (HOHENDORFF; 

ENGELMANN; 2020, p. 456). Nesse cenário, a tecnologia é um aliado para 

(re)construção de espaços urbanos sustentáveis e as Smart Cities como condição 
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para o desenvolvimento sustentável, que está diretamente ligado à urbanização, 

mobilidade, gestão de resíduos sólidos, saneamento, planejamento urbano, aumento 

de resiliência, inclusão social e promoção dos direitos humanos.  

A dinâmica (acelerada) das transformações do clima podem rapidamente 

tornar inadequada a norma jurídica vigente, porque as suposições reais que a 

sustentam, ou desapareceram ou se modificaram. (LUHMANN, 2016). A 

imprevisibilidade das situações sociais e jurídicas decorrentes das mudanças 

climáticas e das novas tecnologias potencializam o surgimento de riscos, 

conhecidos e desconhecidos, para a saúde humana e à manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. A imprevisibilidade, a mutação acelerada e a 

hipercomplexidade fazem emergir a sociedade de risco e projetam um novo olhar do 

Direito de modo antecipar situações jurídicas futuras. 

Na sociedade de risco há uma mudança de paradigma, tendo em vista que a 

produção social de riqueza é acompanhada pela produção social de riscos. Ulrich 

Beck aponta que “consequentemente, aos problemas e conflitos distributivos da 

sociedade da escassez sobrepõem-se os problemas e conflitos surgidos a partir da 

produção, definição e distribuição de riscos científicos-tecnologicamente 

produzidos”. (BECK, 2011, p. 23). A sociedade tecnológica alcança rapidamente 

mudanças ou transformações nas condições sociais, com impactos (positivos e 

negativos) na saúde e no meio ambiente. Nesse cenário, o desafio do direito para 

encontrar respostas (in)adequadas na emergência da sociedade tecnológica 

demanda a superação da crise do Estado de Direito. (ENGELMANN, BERGER FILHO, 

2010). 

Além disso, segundo Beck: “a sociedade de classes nacional baseia-se na 

distribuição de bens (renda, educação, saúde, ....). A sociedade de risco global 

baseia-se na distribuição de males (risco climático, risco financeiro, radiação 

nuclear), que não estão confinados nem no tempo nem por fronteiras territoriais de 

uma única sociedade” (BECK, 2018, p. 109). Os riscos gerados pelas mudanças 

climáticas são globais, mas a atuação poderá ser local, no cenário da sociedade de 

classes nacional, por meio de comunicações geradas pelas estruturas da Smart City. 

A ressignificação do Direito Humano à Cidade Inteligente será orientada pelo 

diálogo com a Agenda 2030 da ONU, especialmente pelo ODS 11, que projeta 
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modelos urbanos futuros que sejam digitais, inclusivos, sustentáveis e resilientes. 

Nesse ponto se identificam os elementos estruturantes das cidades inteligentes a 

partir do diálogo com a Agenda 2030 da ONU, em especial, ao ODS 11 que trata 

especificamente do desenvolvimento e (re)organização das cidades. A Agenda 2030 

e os ODS tem como objetivo a concretização dos Direitos Humanos de todos e todas 

e, por isso, a necessidade de diálogo com esse instrumento jurídico internacional 

para a adequada atribuição de sentido a ressignificação do Direito à Cidade 

Inteligente:  

 

A Agenda 2030, conforme seu parágrafo 10º, está expressamente fundamentada 

na Carta da ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos tratados 

internacionais de direitos humanos e em outros instrumentos, como na 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Desse modo, os ODS objetivam 

realizar os direitos humanos de todos, havendo responsabilidade dos Estados 

para respeitar, proteger e promover os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais para todos, sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou outra opinião, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, deficiência ou qualquer outra condição. (CAMPELLO, 2020, p. 24). 

 

A Agenda 2030 é um marco internacional importante e uma proposta de ação 

coletiva com a finalidade de projetar um modelo de mundo melhor para todos e todas, 

comprometida em “não deixar ninguém para trás”, reconhecendo que a dignidade da 

pessoa humana é fundamental para a existência humana, sendo um compromisso 

assumido pelos Estados no sentido de alinhar suas prioridades nacionais com os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), “trabalhando em conjunto com o 

setor privado e a sociedade civil. Dessa forma os governos iniciaram uma nova etapa 

cooperativa multilateral para mobilizar esforços para acabar com a pobreza, 

enfrentar as desigualdades e enfrentar as mudanças climáticas até 2030”. (DENNY; 

PAULO; CASTRO; 2017, p. 123). A Agenda 2030 e os ODS refletem o conteúdo das 

normas de direitos humanos e: 

 

[...] muitos trazem metas como o acesso a alimentos seguros, nutritivos e 

suficientes para todos; cobertura universal da saúde; educação primária e 
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secundária gratuitas, equitativa e de qualidade; acesso à água, saneamento e 

higiene; acesso à moradia segura e a medicamentos e vacinas eficazes, de 

qualidade e a preços acessíveis. (CAMPELLO, 2020, p. 25).  

 

A Agenda 2030 tem como objetivo “combater as desigualdades e a 

discriminação, a fim de garantir que ‘ninguém seja deixado para trás’ e para 

assegurar a sua realização os ODS incluem dois objetivos dedicados ao combate à 

discriminação e à desigualdade, os ODS 5 e 10”. (CAMPELLO, 2020, p. 25). A Agenda 

2030 projeta objetivos, que se concretizados, possibilitam a realização dos Direitos 

Humanos ou, a partir da definição adotada no presente trabalho com a reunificação 

das categorias de direitos, dos Direitos Sociais Globais, enquanto normas que 

significam a realização de vidas possíveis dignas. 

Nesse diapasão, a Organização das Nações Unidas estabeleceu a agenda 

2030 e em seu objetivo 11 (ODS 11) trata especificamente do desenvolvimento das 

cidades. Não se pode olvidar, que a vida se realiza nas cidades e o espaço urbano é 

o locus adequado para projetar novas possibilidades de convivência que permitam, 

de forma igualitária, livre e não discriminatória, a significação de existência digna. 

Essa cidade do futuro orientada a partir da ODS 11 é um modelo de cidade que 

pode(rá) a partir da utilização de novas tecnologias emergir como espaço 

humanizado de inclusão e realização de direitos humanos, uma vez que as metas 

indicadas acima necessariamente tratam de efetivação de direitos, como por 

exemplo, direito à acessibilidade, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

democracia participativa, ressignificando o Direito à Cidade a partir dos Direitos 

Humanos. As metas previstas no objetivo 11 estão relacionadas diretamente com a 

(re)adequação das cidades de modo a (re)construir espaços de ocupação urbanos 

inclusivos, sustentáveis, seguros e resilientes que impactarão na (in)efetividade dos 

direitos humanos. 

Nesse cenário, Teubner destaca a nova questão constitucional, um 

constitucionalismo para além do Estado Nacional, que quer dizer: “os problemas 

constitucionais se situam fora das fronteiras do Estado Nacional, em processos 

políticos transnacionais; e, simultaneamente, fora do setor político 

institucionalizado, nos ‘setores privados’ da sociedade mundial”. (TEUBNER, 2016, p. 
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24). As violações de Direitos Humanos por multinacionais, os escândalos públicos, 

decisões controversas no âmbito das Organizações Internacionais, entre outras 

situações, convergiram para o agravamento da crise do constitucionalismo moderno, 

a necessidade de um constitucionalismo transnacional e a constituição de uma 

sociedade mundial (TEUBNER, 2016). 

O processo de (re)organização das cidades a partir do modelo das Smart 

Cities e orientado Direito à Cidade em diálogo com a Agenda 2030 da ONU deverá 

contemplar políticas urbanas inclusivas, implementáveis e participativas, para 

potencializar o desenvolvimento urbano e territorial sustentável como parte das 

estratégias e planos integrados de desenvolvimento, com o apoio, quando aplicável, 

de estruturas regulatórias e institucionais nacionais, subnacionais e locais, 

assegurando que estejam devidamente interligadas a mecanismos de financiamento 

transparentes e responsáveis. (ONU, 2019, p. 23, item 86); deverá promover, também, 

uma maior coordenação e cooperação entre os governos nacionais, subnacionais e 

locais, em particular por meio de mecanismos de consulta multinível e da definição 

clara das respectivas competências, ferramentas e recursos de cada nível de 

governo. (ONU, 2019, p. 23, item 87). 

Teubner (2016, p. 26) destaca que a “globalização e a privatização são 

responsabilizadas pela crise do Estado Nacional, bem como se constata um 

enfraquecimento das instituições constitucionais nacionais”. A nova realidade 

normativa, a partir da crise do Estado, exige do Direito a (re)invenção de estruturas 

normativas a aptas a assegurar a eficácia social dos Direitos Humanos a partir da 

complexidade da sociedade pós-moderna e os reflexos na vida urbana, tendo em 

vista que na esfera transnacional “demonstra-se extremamente difícil se referir aos 

modelos de resolução do direito constitucional do Estado Nacional”. (TEUBNER, 

2016, p. 274). 

Nesse cenário de (re)organização dos espaços urbanos para adequação de 

modo a atender a existência digna e segura dos seres humanos, bem como, do papel 

do direito como horizonte de possibilidades para modelos urbanísticos digitais, 

sustentáveis, inclusivos e resilientes, as Smart Cities são o fio condutor para 

consolidação da sustentabilidade das cidades. O processo de inovação disruptiva 

possibilita (re)arranjos sociais das estruturas das cidades atuais para um novo 



 

 
 
 

Camilo Stangherlim Ferraresi; Wilson Engelmann | 333 

 

patamar de cidades inovadoras, espaço em que será possível a partir da 

democratização e acesso às novas tecnologias, possibilidades (ou riscos) para uma 

experiência humana digna. 

Além das transformações sociais e dos riscos que emergem a partir do 

acelerado desenvolvimento tecnológico e mudanças climáticas, outras situações 

que impactam na vida urbana podem ser classificadas juridicamente como desastre. 

Délton Winter de Carvalho esclarece que para formação do sentido de desastres 

“encontra-se numa relação semântica pendular entre: (i) causas e (ii) consequências, 

de tal magnitude capazes de comprometer a (iii) estabilidade social”. (CARVALHO, 

2020, grifo do autor). Desta forma, “os desastres consistem, conceitualmente, em 

cataclismo sistêmico de causas que, combinadas, adquirem consequências 

catastróficas. (CARVALHO, 2020). 

A situação de emergência a partir da pandemia do coronavírus (Covid-19) é 

um exemplo de situação de grave crise urbana e que pode ser enquadrada no 

conceito jurídico de desastre com impacto direto nos direitos efetivados na cidade. 

A identificação e classificação jurídica da pandemia do coronavírus como desastre é 

importante para identificar os impactos na vida urbana, ou seja, os números da 

Covid-19 “demonstram, sem necessidade de maior aprofundamento, que esta se 

enquadra como desastre, também a partir da análise de sua intensidade, superando 

não apenas o número de óbitos, mas o número de atingidos, como também, a 

declaração de Estado de Emergência”. (CARVALHO, 2020). Wedy (2020) destaca que 

a pandemia da COVID-19 se tornou a “pior catástrofe humana, social e econômica 

dos nossos tempos, espraiando-se por todos os países, causando mortes que 

globalmente excedem 500.000 vidas, somadas aos casos confirmados de contágio 

que ultrapassam os 10 milhões”.  

A possibilidade de desastres, inclusive desastres biológicos como o 

decorrente do Covid-19, atingirem esses espaços urbanos ocupados pela maioria da 

população brasileira é real e, por essa razão, necessário (re)pensar o planejamento 

urbanístico de modo a dar respostas rápidas e eventuais situações de risco para a 

população: 
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Urge a adoção de um novo paradigma de gestão, comprometido com o pensar 

da cidade, com a definição de um projeto de futuro baseado mais nas suas 

potencialidades do que nas soluções dos déficits mais evidentes, para que 

possam ser capazes de descobrir sua própria identidade e dispor de competência 

para inventar e construir suas respostas para aas dificuldades enfrentadas, por 

exemplo, em caso de calamidades ou desastres naturais. (GUIMARÃES, 2020, p. 

198). 

 

Desde os primeiros modelos primitivos de cidades, a utilização dos recursos 

naturais para seu desenvolvimento sã marcas caraterísticas da interferência 

humano no meio ambiente e, se, em desarmonia com as características biofísicas do 

meio podem ocasionar “desequilíbrio ambiental, agravado por mudanças climáticas, 

e demonstra a desorganização da relação entre o homem e os espaços físicos, 

natural e artificial, além de prejudicar a sustentabilidade urbana”. (GUIMARÃES, 2020, 

p. 198-199). Diante disso, a resiliência deve ser incorporada como característica das 

cidades sustentáveis, haja vista que será fundamental para o enfrentamento 

adequado de eventuais desastres. 

Dessa forma, a ideia de Smart City deve, necessariamente, ser sinônimo de 

“cidade sustentável”, perpassando pela incorporação de sustentabilidade ambiental, 

sustentabilidade econômica e sustentabilidade social em seu planejamento, ou seja, 

“incluiria temas como licitação verde, construções sustentáveis, redes de transporte 

coletivo baseadas em fontes renováveis de energia e destinação adequada de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos”. (NALINI; SILVA NETO, 2017, p. 7). Verifica-se 

na definição apresentada acima, o aparecimento do controle e diminuição de gases 

de efeito estufa como indicadores de sustentabilidade e, se justifica a preocupação 

uma vez que essas emissões são fatores de influência nas mudanças do clima. 

(NALINI; SILVA NETO, 2017, p. 7).  

A resiliência das cidades implica necessariamente na inteligência, sendo que 

cidade inteligente é um lugar complexo, em que a partilha de informações permitiria 

o fortalecimento da participação da população no planejamento urbano, bem como, 

para a rápida tomada de decisão em caso de eventos catastrófico. (SENNETT, 2018). 

Cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes seriam modelos urbanísticos aptos 
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ao enfrentamento dos riscos originados do cenário de desastres naturais 

decorrentes de mudanças climáticas, haja vista, a capacidade de retomar 

rapidamente o funcionamento dos serviços públicos, rapidez e flexibilidade de 

estruturas sociais e a possibilidade de tomada de decisões com maior participação 

popular por meio de ferramentas tecnológicas.  

De acordo com Klaus Schwab as cidades inteligentes “conectarão serviços, 

redes públicas e estradas à internet. Essas cidades irão gerenciar sua energia, fluxos 

de materiais, logística e tráfego”. E muito mais do que isso: “as cidades inteligentes 

estão continuamente ampliando sua rede tecnológica de sensores e trabalhando 

suas plataformas de dados, que serão o centro de conexão de diferentes projetos 

tecnológicos e da adição de serviços futuros, com base na análise de dados e 

modelagem preditiva”. (SCHWAB, 2016, p. 135). Cidades inteligentes e resilientes 

seriam, então, cidades baseadas em um modelo inteligente de gestão ancorado em 

tecnologias de informação e comunicação, cujo objetivo repousa em maneiras de 

viabilizar a sustentabilidade em todas as suas interfaces. (LEITE, 2012, p. 09).  

Os impactos positivos da cidades inteligentes são o aumento da eficiência na 

utilização dos recursos; aumento da produtividade; aumento da densidade; melhoria 

da qualidade de vida; efeito sobre o meio ambiente; melhor acesso da população em 

geral aos recursos; menor custo de prestação de serviços; maior transparência em 

torno de uso e estado dos recursos; diminuição da criminalidade; aumento da 

mobilidade; geração e consumo descentralizados de energia alternativas; produção 

descentralizada de bens; aumento da resiliência aos impactos das mudanças 

climáticas, redução da poluição, aumento do acesso à educação; acessibilidade mais 

rápida aos mercados; mais empregos; e, governo eletrônico mais inteligente. 

(SCHWAB, 2016). 

A sustentabilidade atravessa as demais características da Smart City, é como 

se fosse um elo de ligação dos elementos apontados, a partir da mediação da 

tecnologia. No caso das mudanças climáticas e dos eventos ambientais 

desastrosos, que são o fio condutor deste artigo, esse panorama poderá auxiliar na 

preparação da cidade para a chegada de tempestades, ventos fortes, dentre outros 

fenômenos da natureza. Ao mesmo tempo, os indicadores apontados servirão para 

qualificar a vida das pessoas nos centros urbanos. De todo modo, e aí ingressa o 
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elemento da resiliência, deverá haver aprendizagem, buscando evitar ações que 

tenham desencadeado os fenômenos naturais agressivos. Quer dizer, a tecnologia, 

que está embarcada no conceito de cidades ditas inteligentes, não deverá ser o 

argumento para que as pessoas não mudem os seus comportamentos e atitudes em 

relação ao meio ambiente, onde a cidade está inserida.  

 

Conclusão 

  

É nas cidades que a vida humana se realiza em todas as suas possibilidades, 

para a plena possibilidade de experimentação de direitos e, paradoxalmente, também 

é nas cidades que acontece(ra)m situações de negação e restrição de direitos. 

Portanto, as cidades são um processo inacabado, em constante mutação, e o espaço 

urbano é o local que se coloca como condição de possibilidade de vida futura a partir 

de um modelo de (re)ocupação do solo urbano a partir do modelo de cidades 

inteligentes para (re)organização de espaços urbanos sustentáveis. 

As mudanças climáticas modificaram velozmente as condições de existência 

da humanidade e reclamam novas estruturas sociais, urbanísticas e, um (novo) olhar 

do Direito. A ocupação dos espaços urbanos e a ressignificação da concepção 

jurídica das cidades é condição para a transformação da vida humana e a preparação 

para busca de respostas adequadas a novas situações decorrentes das alterações 

climáticas e o aumento de desastres naturais.     

Por outro lado, as (novas) tecnologias aparecem como ferramentas 

indispensáveis para a gestão urbana e para o processo de transformação das 

cidades. O desenvolvimento tecnológico possibilitou a modificação de estruturas, de 

significados, de conceitos e, nessa perspectiva a possibilidade de (re)criação de 

universos possíveis em que as condições de vida da humanidade sejam mais dignas. 

O planejamento urbano deverá se utilizar da inovação tecnológica para 

(re)construção de modelo urbanos que sejam resilientes, sustentáveis e inteligentes, 

para encontrar respostas adequadas aos desafios decorrentes da 

hipercomplexidade da sociedade contemporânea. 

É nesse contexto que se insere o Direito Humano à Cidade (Inteligente), ou 

seja, um processo constante de (re)construção de sentido a partir da reivindicação 
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de (novos) atores sociais que lutam pelo acesso a bens materiais e imateriais que 

devem ser juridicizados pelos Direitos Humanos para garantia de uma vida com 

dignidade, igualitária e inclusiva, em espaços urbanos sustentáveis.   

O Institute for Management Development, em colaboração com a Singapore 

University for Technology and Design, lançou o 2020 Smart City Index (SCI), com 

descobertas importantes sobre como a tecnologia está desempenhando um papel 

na era Covid-19. (INDIAN..., 2020). No contexto da SCI, 'cidade inteligente' descreve 

um ambiente urbano que aplica tecnologia para aumentar os benefícios e diminuir 

as deficiências da urbanização. Segundo Heng Chee Chan "Smart cities closer to the 

top of the rankings seem to deal with unexpected challenges of the devastating 

pandemic with a better outcome”. (INDIAN..., 2020). As cidades são claramente a 

forma fundamental da organização humana, desde sempre, e seu protagonismo está 

de volta, só que agora na forma e na dinâmica das cidades inteligentes. (COESTER, 

2020). 

A ressignificação do Direito à Cidade Inteligente orientado pelos Direitos 

Humanos incorpora(rá) os elementos estruturantes de uma Smart Cities a partir do 

diálogo com o ODS11 para atribuição de sentido nesse processo que impactará na 

revolução das cidades As cidades inteligentes do futuro são modelos de cidades que 

incorporam as cidades sustentáveis na medida em que a tecnologia se coloca como 

fator capaz de potencializar a dinâmica organizacional do espaço urbano de forma a 

interagir com os elementos inclusão, sustentabilidade e resiliência, para a 

(re)construção de cidades humanas, ou seja, “new and emerging technologies could 

help cities improve public services (including mobility and well-being), better interact 

with citizens, increase productivity, and address environmental and sustainability 

challenges”. (UNIÃO EUROPEIA, 2011, p. 98). 

Nesse contexto, a proposição das cidades inteligentes como modelos de 

(re)organização de espaços urbanos sustentáveis se coloca como condição de 

possibilidade de desenvolvimento humano e efetivação de direitos, a partir da 

ressignificação do Direito à Cidade orientado pelos Direitos Humanos e em diálogo 

com a Agenda 2030 da ONU. As cidades inteligentes impulsionadas pelas novas 

tecnologias e por uma ocupação diferenciada do solo urbano se colocam como 

estruturas resilientes adequadas para enfrentar os desafios do cenário das 
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mudanças climáticas. Vale dizer, serviços e plataformas de comunicação e 

informação, como internet das coisas, big data e cloud computing são usadas para 

planejar espaços, detectar problemas e solucioná-los com agilidade (METRÓPOLIS 

CONECTADAS, 2017). 

A utilização da inovação tecnológica, a adaptação e flexibilidade de estruturas, 

o aperfeiçoamento de instrumentos de participação direta da sociedade nas 

decisões do planejamento urbano, serão fundamentais para que as Smart Cities 

sejam modelos de cidades resilientes e sustentáveis preparadas para enfrentar os 

desafios que se colocam na atualidade. Os elementos estruturantes das Smart Cities 

conectados pela tecnologia com a mediação da ressignificação do Direito à Cidade 

e da Agenda 2030 da ONU é condição de possibilidade para a (re)organização de 

espaços urbanos sustentáveis. Os Direitos Humanos como horizonte de sentido da 

ressignificação do Direito à Cidade é condição de possibilidade para (re)organização 

dos espaços urbanos a partir da utilização de (novas) tecnologias que possibilitem 

cidades inteligentes, vivas, inclusivas, seguras, sustentáveis e resilientes, como 

espaços para garantir a qualidade de vida das pessoas. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALFONSIN, Betânia et al. Das ruas de Paris a Quito: o direito à cidade na nova agenda 
urbana - Habitat III. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 1214-
1246, 2017. Disponível em: http://wp.ibdu.org.br/wp-
content/uploads/2019/07/DAS-RUAS-DE- PARIS-A-QUITO_O-DIREITO-%C3%80-
CIDADE-NA-NOVA-AGENDA- URBANA_Bet%C3%A2nia-Alfonsin.pdf. Acesso em: 13 
mai. 2021. 
 

ALFONSIN, Betânia. Repercussões da nova agenda urbana no direito público e 
provado no Brasil e na América Latina: o papel do direito à cidade. In: BELLO, Enzo; 
KELLER, Rene José (org.). Curso de direito à cidade: teoria e prática. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 217-230.   
 

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de 
Sebastião Nascimento. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.  
 

BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade. 
Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
 



 

 
 
 

Camilo Stangherlim Ferraresi; Wilson Engelmann | 339 

 

CARVALHO, Délton Winter de. A natureza jurídica da Covid-19 como um desastre 
biológico. Consultor Jurídico, São Paulo, 13 abr. 2020. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-13/delton-winter-natureza-juridica-covid-
19-desastre-biologico2. Acesso em: 13 mai. 2021. 
 

DENNY, Danielle Mendes Thame; PAULO, Roberto Ferreira; CASTRO, Douglas de. 
Blockchain e agenda 2030. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, DF, v. 7, 
n. 3, p. 122-142, dez. 2017. 
 

CAMPELLO, Lívia Gaigher Bósio. Direitos humanos e a Agenda 2030: uma mudança 
de paradigma em direção a um modelo mais equilibrado para o desenvolvimento 
sustentável. In CAMPELLO, Lívia Gaigher Bósio (coord.). Direitos humanos e meio 
ambiente: os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. 1 ed.  -  
São Paulo: IDHG, 2020. p. 22-41. 
 

CIDADES SUSTENTÁVEIS. Melhor mobilidade. S.d. Disponível em: 
http://www.cidadessustentaveis.org.br/eixos/melhor-mobilidade-menos-
tr%C3%A1fego. Acesso: 07 fev. 2021. 
 

COESTER, Marcus. Uma nova era para as cidades: ou tornam-se práticas e atrativas 
ou ficarão para trás. GZH Comportamento, Porto Alegre, 29 dez. 2020. Disponível em: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/12/uma-nova-era-
para-as-cidades-ou-tornam-se-praticas-e-atrativas-ou-ficarao-para-tras-
ckj8of2160035017 wyzpxalo7.html. Acesso em: 30 jan. 2021. 
 

ENGELMANN, Wilson; BERGER FILHO, Airton Guilherme. As nanotecnologias e o 
direito ambiental: a mediação entre custos e benefícios na construção de marcos 
regulatórios. Revista de Direito Ambiental, São Paulo: RT, n. 59, p. 50-91, jul.-
set./2010. 
 
ENGELMANN, Wilson; FERRARESI, Camilo Stangherlim. A SMART CITY COMO 
MODELO DE ESTRUTURAÇÃO DE CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES. In: 
GONZÁLEZ, Javier García González; LOZANO, Álvaro Alzina; RODRÍGUEZ, Gabriel 
Martín. EL DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Madrid: Editorial Dykinson, 2020, p. 272-280. 
 

FERREIRA, Antonio Rafael Marchezan. Direito à cidade e direito urbanístico: limites e 
relações recíporcas. In: LIBÓRIO, Daniela Campos (coord.). Direito Urbanístico: 
fontes do direito urbanístico e direito à cidade. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 229-
244. 
 

GUIMARÃES, Angélica. A ordem jurídica urbana e o Direito à Cidade: uma leitura 
crítica sob o olhar da Constituição Federal de 1988. In: LIBÓRIO, Daniela Campos 
(coord.). Direito urbanístico: fontes do direito urbanístico e direito à cidade. Belo 
Horizonte: Fórum, 2020. p. 193-228. 
 

HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. Tradução 
Jeferson Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 



 

 
 
 
340 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

HOHENDORFF, Raquel Von; ENGELMANN, Wilson. O consumo e produção 
sustentáveis (ODS 12) no panorama jurídico da utilização da nanotecnologia no 
agronegócio. In CAMPELLO, Lívia Gaigher Bósio (coord.). Direitos humanos e meio 
ambiente: os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. 1. ed. 
São Paulo: IDHG, 2020. p. 453-483. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Conheça o Brasil – 
População rural e urbana. IBGEeduca, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18313-populacao-
rural-e-urbana.html. Acesso em: 11 out. 2020. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Objetivo 11 - cidades 
e comunidades sustentáveis. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 
https://odsbrasil.gov.br/objetivo11/indicador1111. Acesso em: 11 out. 2020. 
 

INDIAN cities slip in global smart city index, Singapore on top. [S. l.], Sept. 17 2020. 
Disponível em: https://www.bloombergquint.com/global-economics/indian-cities-
drop-in-global-smart-city-index-singapore-on-top. Acesso em: 11 out. 2020. 
 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Tradução: Rubens Eduardo Frias. 5. ed. São 
Paulo: Centauro, 2016. 
 

LEFEBVRE, Henri. Espaço e política: o direito à cidade II. Tradução: Margarida Maria 
de Andrade, Pedro Henrique Denski e Sérgio Martins. 2. ed. rev. e ampl. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2016. 
 

LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução: Saulo Krieger; tradução das 
citações em latim Alexandre Agnolon. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
 

LEITE, Carlos. Cidades Sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento 
sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
 

LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
 
MANQUIAN, Marco Antonio Quiniao. Relações internacionais: o protagonismo das 
cidades e dos governos locais no sistema de governança mundial contemporâneo. 
In: BELLO, Enzo; KELLER, Rene José (org.). Curso de direito à cidade: teoria e prática. 
2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 17-34.   
 

METRÓPOLIS CONECTADAS. Revista Exame, Edição de aniversário. Nasce a cidade 
do futuro. Edição 1147, ano 51, n. 19, 11 de outubro de 2017. 
 

NACIONES UNIDAS. Agenda del derecho a la ciudad. Para la implementación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana. [S. l.], 2019. 
Disponível em: https://www.right2city.org/wp-
content/uploads/2019/09/A6.1_Agenda-del-derecho-a-la-ciudad.pdf. Acesso em: 
13 dez. 2020. 



 

 
 
 

Camilo Stangherlim Ferraresi; Wilson Engelmann | 341 

 

NALINI, José Renato; SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. Cidades inteligentes e 
sustentáveis: desafios conceituais e regulatórios. In: CORTESE, Tatiana Tucunduva 
Philippi; KNIESS, Cláudia Terezinha; MACCARI, Emerson Antonio (org.). Cidades 
inteligentes e sustentáveis. Barueri, SP: Manole, 2017, p. 3-20. 
 

SANTOS, Milton. Ensaios sobre a urbanização latino-americana. 2. ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2017. 
 

SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução Daniel Moreira Miranda. São 
Paulo: Edipro, 2016. 
 
SCHWAB, Klaus. Aplicando a quarta revolução industrial. Tradução Daniel Moreira 
Miranda. São Paulo: Edipro, 2018. 
 

SENNETT, Richard. Construir e habitar: ética para uma cidade aberta. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2018. 
 

SOUZA, Maria Cláudia da Silva de; ALBINO, Priscilla Linhares. Cidades sustentáveis: 
desafios que ultrapassam as estruturas físicas. In: CAMPELLO, Lívia Gaigher Bósio 
(coord.). Direitos Humanos e Meio Ambiente: os 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável da Agenda 2030. 1. ed. São Paulo: IDHG, 2020. p. 428-452. 
 

TEUBNER, Gunther. Fragmentos constitucionais: constitucionalismo social na 
globalização. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Cidades de amanhã desafios, visões e 
perspectivas. Bruxelas, 2011. Disponível em: https://ec.europa.eu/regional_ policy/ 
sources/docgener/ studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pt.pdf. 
Acesso em: 22 set. 2020. 
 

WEDY, Gabriel. Relatório 2020 dos ODS: pandemia e o desenvolvimento sustentável. 
Consultor Jurídico, São Paulo, 11 jul. 2020 Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/ 2020-jul-11/ambiente-juridico-relatorio-2020-ods-
pandemia-desenvolvimento-sustentavel Acesso em: 13 mai. 2021. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. A CIDADE COMO NEGÓCIO 
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RESUMO 

A cidade possui uma produção espacial repleta de consequências que implicam na 

vida da coletividade em consequencia dos parâmetros urbanísticos contantes em 

sua legislação urbanística mas que muitas vezes não promovem a qualidade de vida 

de seus habitantes. A pesquisa aborda parâmetros urbanísticos que possam induzir 

a uma melhor a cidade através da implementação de Fruição Pública em lotes 

privados. Tem como objetivo promover a qualidade urbana e ambiental ao tornar 

áreas privadas em ambientes públicos. Portanto, esse artigo tem como objetivo 

aprofundar a viabilidade de aplicação desse parâmetro a partir de levantamento 

bilbiográfico referente ao tema na busca de harmonia entre o poder público e o 

provado na construção de uma cidade ambientalmente responsável. O resultado 

esperado é a inovação no ato de planejar a cidade na busca da qualidade de vida. 

Palavras chaves: Fruição pública. Legislação urbana. Mercado imobiliário. 

 

ABSTRACT 

The city has a spatial production full of consequences that imply the life of the 

community as a result of the urban parameters contained in its urban legislation, but 

which often do not promote the quality of life of its inhabitants. The research 

addresses urban parameters that can induce a better city through the 

implementation of Public Enjoyment in private lots. It aims to promote urban and 

environmental quality by making private areas in public environments. Therefore, this 
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article aims to deepen the feasibility of applying this parameter based on a bi-graphic 

survey related to the theme in the search for harmony between the public and the 

proven authorities in the construction of an environmentally responsible city. The 

expected result is innovation in the act of planning the city in search of quality of life. 

Keywords: Public enjoyment. Urban legislation. Real estate market. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As decisões e ações individuais podem levar a resultados em larga escala, 

cabe impulsionar, dentro da lógica urbana, decisões acertadas que promovam uma 

relação sadia entre o produto imobiliário e a cidade. 

Decisões e consequências foi o campo de estudo do economista Thomas 

Schelling, mas precisamente as escolhas muitas vezes individuais que trazem 

prejuízos não intencionados ou indesejados. Por exemplo, quando alguém se propõe 

a morar em um edifício cercado, buscando conforto e segurança, não deseja 

necessariamente gerar um padrão de áreas segregadas na cidade ou prejuízos nos 

espaços públicos, porém é o que acaba implicando (NETTO 2016, p. 102). Ou seja, o 

muro que ele escolhe para se proteger não deveria aumentar o risco de crimes nas ruas 

do entorno, mas é o que este pode fazer ao desestimular a presença de pedestres. 

Outro exemplo simples seria quando alguém pega seu veículo para ir ao trabalho, 

certamente ele não deseja contribuir com o engarrafamento, mas assim o faz. 

É relevante a abordagem de Schelling para esta pesquisa uma vez que a 

decisão tomada por um incorporador imobiliário fazendo girar o sistema do capital 

interfere significativamente na produção do espaço coletivo. As situações nas quais 

o comportamento ou as escolhas das pessoas dependem do comportamento ou das 

escolhas de outras são aqueles que geralmente não admitem um simples processo 

de soma ou extrapolação ao agregado. Para fazer essa conexão, geralmente precisa-

se olhar para o sistema de interação entre individuo e seu ambiente (SCHELLINGS, 

1978, p. 14). 

Para Netto (2016, p 106) no contexto das nossas cidades, soma-se a essas 

dinâmicas de satisfação individual a partir da escolha com consequências coletiva um 

forte sentimento de diferenciação social. O autor afirma, que existe um potencial 
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explosivo e silencioso para a segregação territorial. Mas tem-se motivações muito 

mais fortes do que aquelas que Schelling explica, como por exemplo o medo da 

violência, a necessidade do status ou o puro preconceito de raça e de classe tantas 

vezes de forma silenciosa. 

Em um contexto assim, a segregação entra em uma dinâmica similar ao que 

outro economista, Gunnar Myrdal (1957), chamava de “causação circular e 

acumulativa”, que possui como resultado uma cidade fortemente fragmentada 

socialmente. O espaço territorial se torna uma forma de restringir os contatos entre 

os socialmente diferentes. E quanto maiores forem as forças segregadoras, mais 

evidentes, vulgares e violentos serão os recursos e dispositivos espaciais - como 

bairros murados, e técnicos - como câmeras, seguranças privadas etc., para efetivar 

a segurança (NETTO 2016, p. 106). Um ambiente urbano segregado, que ao longo do 

tempo vai se tronando o padrão empregado como modelo, não será facilmente 

corrigido. 

Diferente da economia, a cidade como organismo complexo está sujeita a 

mudanças a longo prazo e, exatamente por isso, demandam grande atenção e 

cuidado uma vez que os atos da produção do espaço urbano demandam 

responsabilidade com seu futuro. 

Portanto a tomada de decisão assertiva e participativa através dos 

instrumentos urbano legais é fundamental no processo de desenvolvimento do 

espaço urbano. O planejamento participativo com todos os seguimentos da 

sociedade deve ser a alma de todo este processo. E faz parte da função do Estado 

gerenciar estas participações e as decisões através da regulação, ações específicas 

e instrumentos urbanísticos em favor da coletividade. Pois sabe-se que o produto 

imobiliário e seu mercado molda a cidade brasileira contemporânea, amparado 

legalmente por uma ampla legislação vigente. 

Segundo Netto “dificilmente produtores do espaço teriam um plano deliberado 

para eliminar pedestres das ruas ou comércios dos bairros, induzir à dependência 

geral do veículo, ou contribuir para consequências negativas das emissões” (NETTO 

op cit, p. 101), suas ações individuais podem até ter um objetivo positivo de 

desenvolvimento, mas suas consequências também podem ser devastadoras. 
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Talvez porque as suas intenções muitas vezes focam o edifício isolado, ou mesmo, 

no novo produto imobiliário a ser comercializado. 

Muitos estudos constatam que o desenho da legislação, como ver-se a seguir, 

se torna o meio garantido de uma arquitetura que nega a coletividade. Este tipo de 

produto imobiliário molda um padrão de urbanização, onde Netto (op cit, p. 121) 

define duas lógicas atuais neste processo que protagonizam a produção do espaço 

a partir de escolhas individuais. A primeira abarca a produção imobiliária no tocante 

ao produto arquitetônico: 

 

Verticalização: vinculado principalmente ao valor da terra e a reprodução da 

planta com a multiplicação de andares, reduzindo custos da construção a cada 

andar enquanto se maximizam valores de venda apartamentos mais elevados 

são mais caros; 

Padronização de tamanhos, materiais e equipamentos para assegurar redução 

de custos via ganhos de escala na produção; e redução do custo da produção. 

Replicação de projetos similares em lotes – soluções genéricas que independem 

do contexto; Quando permitido pelo lote, projetos replicados em série geram 

redução progressiva nos valores de projeto; redução do custo da produção. 

 

Sendo assim o autor define que naturalmente, uma arquitetura amparada em 

um conjunto de critérios nesses moldes fixados no objeto e não em suas implicações 

urbanas, dificilmente geraria conjuntos apropriados em diferentes aspectos de 

desempenho e de paisagem (NETTO 2016 p. 121). Já a segunda lógica estudada pelo 

autor são critérios definidos pelo interesse de mercado: 

 

Sensação de medo e busca por segurança: o medo pode ser explorado como 

recurso de inovação de produto e geração de demanda, induzindo a 

obsolescência de tipologias que não dispõem dos elementos de configuração do 

edifício isolado, cercado e desconectado do restante do quarteirão. Ainda, a 

exploração do medo é falaciosa: o mesmo edifício isolado que supostamente 

protege o morador internamente contribui para esvaziar ruas em seu próprio 

entorno, tornando moradores mais suscetíveis a situações de crime no espaço 
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público. Dados empíricos confirmam essa impressão em contexto brasileiro 

(Vivan e Saboya, 2012). (FIGURA 2) 

Busca por status e facilidades exclusivas, na geração de “pacotes” atraentes para 

estilos de vida baseados em novidades constantes (como os espaços gourmet, 

webspaces etc.); 

Tipificação dos gostos, obtidas por entrevistas em pessoas de públicos-alvo pré- 

definidos. A padronização dos gostos e dos estilos arquitetônicos é tida pelos 

produtores como fator-chave de minimização de riscos do investimento. Gostos 

são influenciados entre atores e pela própria publicidade. Valores e preferências 

giram em torno da demonização da densidade, do espaço público e da mistura 

de grupos sociais; 

Busca pela proximidade aos socialmente similares, lembrando que esta 

preferência não implica rejeição de outras socialidades, necessariamente. 

 

 

Figura 2 – Foco objeto isolado x entorno. 

Fonte: Livro Cidade e Movimento – IPEA 

 

E porque estes critérios, aos poucos se tornam um padrão? Schelling mostra 

que, decisões (de consumo) afetam novas decisões, o que pode ganhar força de 

indução de padrões arquitetônicos e urbanos. No caso das cidades, estes padrões de 

decisão somam-se aos limites dos índices urbanísticos onde o espaço urbano vai 

sendo desenhado a partir da exigência do mercado pelo produto mais 

financeiramente viável. Para Netto (2016, p. 122) existe uma harmonização bem 



 

 
 
 
348 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

construída entre um tipo de arquitetura baseada na verticalização, padronização e 

replicação que beneficiam a lógica da produção de estilos em conexão com a criação 

de demanda. 

Sendo assim, a forma urbana resultante da acumulação de soluções 

economicamente eficientes ao nível individual do produto imobiliário muito 

provavelmente não levará ao melhor desempenho urbano. Esta forma de exercício 

do mercado torna a cidade um grande negócio financeiro visando essencialmente a 

acumulação de capital a partir de soluções em escala individual mas deixa algumas 

variáveis importantes de fora, uma delas é o conceito de Fruição Pública, onde os 

empreendimentos mesmo partindo de iniciativas individuais abordam conceitos que 

favorecem a coletividade, especialmente no pavimento térreo tornado-o de uso 

público, onde seu próprio lote se abre ao acesso de todos, objeto desta pesquisa. 

Como se ver a seguir, a solução desta realidade não deve vir de um único ator, 

mas de todos os envolvidos, que a principio, tenha no Estado e seu poder público a 

gerência das ações individuais com consequências coletivas, assumindo sua 

parceria legal frente aos agentes deste processo. O poder público, regido pelo o 

estatuto da cidade, deveria focar sua política urbana no objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade visando a 

coletividade, mas certamente, para isso, demanda uma mudança na percepção da 

edificação como produto imobiliário isolado afim de mirar nas sua consequências 

coletivas. 

A cidade cresce e com ela sua legislação deve se aprimorar, porém corre-se o 

risco de, não havendo a atualização dos parâmetros urbanísticos, essa mesma 

legislação passe de agregadora para promotora de uma cidade segregada e com e 

pouca boa forma urbana. 

Sistema de produção do espaço urbano e as tipologias imobiliárias como 

produto 

Sobre a definição da produção do espaço, tem-se como pressuposto a 

concepção de Lefebvre (2006), onde esta produção esta associada a condição, meio 

e produto do processo de reprodução social. Para Lefebvre (1999), o conceito de 

estrutura urbana decorre de uma determinada forma que guarda relação com uma 



 

 
 
 

Cristina Maria Aleme Romcy; Eduardo Bezerra Gomes de Albuquerque | 349 

 

função. Analisando a importância da terra e sua forma de comercialização na cidade 

moderna, Lefebvre afirma que: 

 

A propriedade da terra retoma uma influência que parecia ter perdido. Ela age de 

muitas maneiras. A terra e mais ainda o espaço inteiro se vendem em parcelas. 

A permutabilidade tem uma importância crescente na transformação das 

cidades; mesmo a arquitetura depende dela: a forma dos edifícios provém dos 

loteamentos e da compra de terra fragmentada em retângulos de pequenas 

dimensões. O setor imobiliário se torna tardiamente, mas de maneira cada vez 

mais nítida, um setor subordinado ao grande capitalismo, ocupado por suas 

empresas (industriais, comerciais, bancárias), com uma rentabilidade 

cuidadosamente organizada sob a cobertura da organização do território. 

(LEFEBVRE, 1999, p. 164). 

 

No caso da cidade de Fortaleza, seu rápido crescimento, foi impulsionado pelo 

desenvolvimento desta produção do espaço a partir de fatores marcantes como: o 

aumento de demanda por terra urbana a partir do veloz incremento populacional, 

intensificação dos processos de parcelamento do solo urbano a partir da década de 

1950, expansão estratégica de eixos viários ao longo de áreas parceladas, expansão 

da atividade terciária na direção de atrativos turísticos, degradação e vulnerabilidade 

sócio ambiental, como também, e não menos importante, a concentração dos 

investimentos públicos em área de foco imobiliário, transformando assim o produto 

imobiliário privado em grande protagonista no processo de produção do espaço 

balizando-o pelo ganho privado muitas vezes com o generoso empenho do próprio 

Estado. 

Muitos autores vinculam este processo a reprodução e acumulação do 

capital. Expressões como “o voraz Mercado de especulação imobiliária” tem se 

tornado cada vez mais comum nas metrópoles brasileiras. Pode-se perceber que a 

produção do espaço urbano ao longo do tempo em Fortaleza, embasou esses fatores 

descritos acima a partir de dois pilares, por um lado esta produção contou com uma 

extrema concentração da propriedade privada da terra, e por outro pela a força motriz 

desta produção nomeada de retenção especulativa imobiliária oriundos desta 
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concentração privada, estratégia que produz a valorização fundiária garantindo o 

acesso à terra de forma seletiva e desigual impulsionando sempre mais a 

segregação sócio espacial. 

Sabe-se que esta segregação sócioespacial é um fator determinante na 

manifestação da renda fundiária urbana, onde o preço da terra está atrelado a divisão 

social da cidade. Para Albuquerque (2015) é exatamente por se tratar de um bem 

imóvel que há sempre a possibilidade de especular seu preço. 

 

Assim, num momento de grande crescimento da demanda por terrenos e 

habitações é possível que a especulação - via retenção de terrenos, por exemplo 

- faça o preço da terra em uma localidade específica se afastar do seu valor, 

assim como, num momento de queda da demanda, é possível que um imóvel se 

desvalorize, ou seja, que o seu preço se situe abaixo do seu valor (ALBUQUERQUE 

2015, p. 177) 

 

Dessa forma o sistema de produção do setor imobiliário vai desenhando o 

sistema de produção do espaço urbano, novos empreendimentos são laçados a cada 

ano estruturas urbanas voltadas às necessidades da reprodução do capital e 

infraestruturas que lhes são correlatas. Logo é papel do Estado atuar como o gestor 

desta produção social urbana ora pela regulamentação através da legislação do uso 

do solo, ora pelas suas ações legitimadas focando o bem coletivo. É nesta realidade 

que a ação do Estado deve atuar como impulsionador de uma cidade mais aberta a 

um sistema de produção mais eficiente através de incentivo a empreendimetnos mais 

sutentáveis de respeito ao espaço público. De fato, este setor imobiliário tem um 

papel importante no desenvolvimento da cidade. A construção civil, os 

empreendimentos imobiliários, a empregabilidade agregada a eles atuam na 

realidade urbana de forma significativa no crescimento urbano. 

O problema está quando se constata que este ganho privado se dá 

principalmente pelo controle da mobilização da mais-valia fundiária do produto 

viabilizado garantido pela interferência pública, não apenas por meio da 

infraestrutura urbana que lhes são necessárias, mas principalmente pela legalidade 

de intervenções urbanas pontuais de interesse eminentemente privatista. 
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Logo, o efeito deste produto imobiliário, através dessa viabilização passa a ser 

um produto de consumo onde grande parte da população não tem acesso. O 

protagonismo imobiliário se transforma em protagonismo financeiro onde, para que 

os próprios interesses sociais tenham acesso, estes precisam entrar no ciclo 

“formal” de regulamentações, financeirizacão ou instrumentos parecidos de 

aquisição destes produtos. Para Harvey (2008), o capital é o valor em movimento, e 

de certa forma é este movimento que desenha o arranjo espacial e geográfico das 

cidades através de um sistema económico mundial de reestruturação e produção. 

Segundo Hissa (2017) o início deste este processo se relacionou ao sistema 

de acumulação fordista2, que foi essencial para o enraizamento da sociedade de 

consumo, imponderamento da produção em massa e o consequentemente para o 

consumo em massa elevando assim a valorização o produto imobiliário. Nesse 

contexto, a produção do espaço caracterizada pela iniciativa imobiliária passa a ser 

constituída por grandes firmas, capitalizadas por empresas financeiras e 

posteriormente pelo sistema de venda de ações. 

Para entender como o sistema se reorganiza para reproduzir seu capital e 

interferir na produção do espaço, se faz necessário observar os movimentos históricos 

ao longo do tempo que foram moldando o padrão que se tem hoje. Pois com a crise 

do modelo fordista e o advento do modelo de acumulação flexível, novas práticas e 

hábitos de consumo se formaram; a sociedade deixava de ser uma massa 

homogênea de consumo passando a ser influenciada por este novo sistema de 

acumulação em suas relações de trabalho, nos produtos e nos padrões de consumo 

e também na política urbana e seu espaço (HISSA op. cit, p.61) 

Como o foco desta pesquisa é a produção do espaço urbano relacionado a 

implantações de edifícios comerciais, é importante destacar que no final do século 

XX, a relação da atividade comercial com suas localizações territoriais, impulsionado 

pelo novo modelo de acumulação flexível, foram alteradas interferindo diretamente 

na produção deste espaço. 

Hissa (2017, p.62) destaca, por exemplo, que neste período a localização 

estratégica, vinculada ao território, perdeu influência sobre as estratégias de 

localização. Neste desenho da produção do espaço a partir do produto imobiliário, 

Hissa (op.cit p.63) observa este fenómeno no caso de implantações de shopping 
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centres enraizados neste modelo de acumulação flexível, onde, pela capacidade de 

criar localizações, podem abstrair de uma excelente localização já existente. Para 

isso, utilizam os mais variados meios de comunicação de massa e promoção de 

atividades sociais para consolidar estas novas localizações. 

No caso dos demais produtos imobiliários, quando a localização não é 

excelente, o marketing da incorporadora assume o processo e viabiliza o 

empreendimento o qual seus “vizinhos” geralmente são imóveis dos mesmos donos 

e passam a incorporar o processo de especulação. O sistema assim esboça e produz 

o desenho urbano. Garrefa (2011) por sua vez aborda esta relação da localização com 

o novo sistema de acumulação afirmando: 

 

[...] as novas condições dadas pelo sistema de acumulação flexível vão 

praticamente contornar o problema fundiário, na medida em que a uniformização 

do território desobriga o empreendedor de encontrar uma terra que seja 

imediatamente favorável às suas atividades, já que qualquer lugar pode ser 

produzido a ponto de tornar-se bastante atraente (GARREFA, 2011, p. 117). 

 

Sendo assim o sistema projeta o espaço urbano. O empreendedor imobiliário, 

articulado com os proprietários de terra, valoriza imediatamente o preço da terra, 

possuindo forte influência nos novos eixos de crescimento das cidades. Esta 

valorização da terra oriunda muitas vezes de investimentos públicos viabilizadoras 

destas implantações imobiliárias vai se tornando o motor da produção do espaço, 

como será descrita nos itens seguintes desta pesquisa. 

 

Produto imobiliário e mais-valia urbana 

 

Como foi descrito anteriormente, uma realidade muito clara no mercado 

imobiliário em todas as cidades é a forma com que os terrenos são valorizados ao 

longo do tempo concomitantemente ao desenvolvimento urbano. Sabe-se que a 

valorização das propriedades imobiliárias decorre, em via de regra, de ações alheias 

ao proprietário, ou seja, os benefícios fundiários são geradas por ações públicas que 

passam a aumentar significativamente o valor da terra. Por outro lado a 
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infraestrutura urbana é financiada e executada a longo prazo pelos recursos públicos. 

Albuquerque (2015. p.178) lembra que as ações determinadas pelo Estado alteram o 

valor do solo aumentando o preço de negociação dos imóveis privados, ou seja, 

investimentos realizados pela sociedade são incorporados, na maior parte das vezes, 

por particulares. Logo, essa alteração do preço de venda de um produto imobiliário 

tem custo para toda sociedade. 

Em seu entendimento, Furtado (2003, p.58) destaca o termo “mais-valias 

fundiárias urbanas” remetendo à valorização experimentada pelos terrenos no 

processo de urbanização, ou seja, aos acréscimos da renda econômica da terra, 

usualmente considerados como posteriores ao momento de aquisição desta terra 

por um determinado proprietário. Trata-se portanto, da valorização territorial 

ocorrida na constância da propriedade. 

Destaca-se, segundo autores como Santoro e Cymbalista (2005) que esta 

valorização decorre de pelo menos 3 ações oriundas de decisões urbanísticas: a 

primeira se refere a realização de obras públicas localizadas, como, por exemplo, 

abrir novas vias ou melhorar as vias existentes; instalar rede de esgoto e de água; 

implantar calçadas e iluminação pública; construir escolas, hospitais; criar parques, 

entre outras; a segunda ação é quando são realizadas mudanças na legislação 

urbanística, que alterem o uso do solo. Nesse caso, por exemplo, uma lei que passe 

a permitir uso comercial em determinado local, onde antes só se permitira uso 

habitacional, determina imediata alteração no valor das áreas incluídas na nova lei, 

ou mesmo quando se altera parâmetros construtivos como indices de 

aproveitamento; e a terceira ação se refere as mudanças na classificação do solo. Por 

exemplo, quando se criam novas áreas para urbanização, em áreas definidas antes 

como áreas rurais. Nesse caso, as áreas rurais, que valiam menos por serem rurais, 

passam a valer mais porque passam a ser áreas urbanas. 

Logo, pode-se dizer que os fatores ligados a legislação são pouco vistos e 

notados pela população de forma geral, muitas vezes ocorrem de forma silenciosa, 

já as ações relacionadas a obras de infraestrutura ocorrem de forma mais claras em 

sua compreensão por parte da sociedade pois na maioria dos casos acontecem a 

olhos vistos. Sendo assim, Santoro e Cymbalista ressaltam que: 
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O que se deve ter em mente, ao pensar essas questões, é que essas ações que 

têm potencial para promover a alteração do valor do solo podem aumentar o 

preço de venda de algumas propriedades particulares (que são afetadas por 

essas ações públicas); nesse caso, uma ação pública – e que tem custos para 

toda a sociedade – resulta em benefícios para entes privados. (CYMBALISTA, 

SANTORO et al, 2005, p.10). 

 

Sendo assim, o poder publico recorre aos instrumentos de recuperação das 

mais-valias urbanas com o objetivo de recuperar e redistribuir para a coletividade 

uma valorização que não pode estar restrita a apenas alguns poucos proprietários 

privados, já que foram mobilizadas por meio de fundos públicos. 

 

Recuperação de mais-valia urbana 

 

Esta situação de valorização das propriedades a partir de benefícios privados 

gerados por ações públicas leva a necessidade de utilização de instrumentos 

orientados a mobilizar estes recursos para o beneficio coletivo, com a finalidade de 

melhorar a vida nas cidades por meio do efeito distributivo e redistributivo. Estes 

instrumentos da valorização fundiária reverte estes benefícios exclusivamente 

privados, recupera e gerência tornando-os de interesse à toda coletividade. Esta 

forma de recuperação também são conhecidos como instrumentos de gestão social 

da valorização da terra. 

Santoro (CYMBALISTA, SANTORO et al, 2005) ressalta que, esse termologia 

não é nova, já foi usada em alguns textos de Fernanda Furtado, como “gestão pública 

da valorização da terra”. Porém Smolka, por sua vez, não utiliza o termo “gestão”, 

preferindo “participação”. Na literatura sobre este processo pode-se encontrar 

outros termos como “recuperação ou captação de mais-valias fundiárias”, ou até 

mesmo “participação em mais- valias fundiárias. 

Vale salientar que, independente da termologia usada neste referencial 

teórico, esta gestão social de recuperação da valorização de mais-valias fundiárias 

significa precisamente, construir e fazer funcionar os meios legais e normativos 

vigentes na legislação existente. Pois o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), em seu 
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artigo segundo propões diretrizes gerais da política urbana, fundamentados nos 

artigos. art. 182 e 183, da Constituição Federal: “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 garantira o bem estar de seus habitantes.” (BRASIL, 

1988). 

Para Santoro (op cit) muitas foram as inovações do Estatuto da Cidade em 

relação às práticas de planeamento e da gestão urbana no país. Dentre essas 

inovações o autor destaca: a renovação dos princípios e diretrizes que devem ser 

seguidos nas políticas urbanas; o detalhamento do conceito de função social da 

propriedade; a regulamentação de instrumentos com maior capacidade para intervir 

nos mercados de terras; a maior facilidade para conduzir processos de regularização 

fundiária; o imperativo de que o panejamento urbano vise sempre a construir a gestão 

democrática da cidade. Logo, neste processo de recuperação de mais-valia o 

Estatuto da Cidade indica de forma clara a justa distribuição de ônus e benefícios da 

urbanização (BRASIL, 2001): 

 

Art. 2. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

(...) IX – Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha 

resultado a valorização de imóveis urbanos; 

 

Todos os instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade 

sejam eles de panejamento, tributários, financeiros, jurídicos ou políticos – deverão 

necessariamente seguir todas as diretrizes dispostas neste artigo segundo do 

Estatuto da Cidade. Para citar alguns instrumentos urbanísticos importantes neste 

processo de recuperação de mais valia tem-se a Outorga Onerosa e Operação 

Urbana Consorciada e como instrumentos tributários tem-se o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) e a Contribuição de Melhoria. Todos estes instrumentos 

contemplam o horizonte da recuperação social da valorização da terra. Vale destacar 
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que o Plano Diretor, Segundo Santoro (2005) pode ser considerando o principal 

instrumento para a política urbana e por isso tem uma importância central como 

articulador dos diversos instrumentos em prol da realização das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana. 

De fato, estes instrumentos vem sendo cada vez mais empregados no 

planejamento urbano da cidade de Fortaleza, como é o caso das Operações Urbanas 

Consorciadas (OUCs). A primeira foi estabelecida como lei no final da década de 

1990, compreendendo parte da região do Riacho Maceió, no bairro Mucuripe, onde 

em 2014, um parque urbano foi implementado pelo ente privado, e como 

contrapartida do poder público, o potencial construtivo da Beira Mar foi transferido 

para sua área de entorno.Após esta primeira operação, rapidamente duas novas 

áreas, de grande relevância, também foram entregues como fruto deste instrumento: 

a do Jóquei Clube e a da Lagoa do Papicu. 

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) 

foram identificadas como prioritárias de interesse público as próximas novas áreas 

para desenvolvimento, a saber: Litoral Central, Parque Raquel de Queiroz, Francisco 

Sá, Parangaba, Eduardo Girão e Maceió / Papicu (FORTALEZA, 2019)(FIGURA 3). 

 

Figura 3 – Mapa de Fortaleza e áreas destinadas a OUCs. 

 

                            

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza - Apresentação Fortaleza Competitiva. 
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Para Muniz (2018), as OUCs podem ser consideradas o instrumento urbano 

mais importante no desenvolvimento da cidade como explica em sua coluna 

“Cidades em Transformação”: 

 

A Operação Urbana Consorciada é o instrumento de Indução do Desenvolvimento 

Urbano mais importante para o desenvolvimento dos municípios, pela 

possibilidade de abranger os demais instrumentos do Estatuto da Cidade, como 

Outorga Onerosa, Transferência do Direito de Construir, além de abranger outros 

instrumentos tributários de mais valia já cobrados pelos municípios brasileiros 

como, por exemplo, IPTU, ITBI, ISS, Contribuição de Melhoria, demais tributos 

(impostos, taxas e contribuições).1 (MUNIZ, 2018). 

 

Como este instrumento tem o poder de induzir o desenvolvimento urbano eles 

precisam, por sua vez, estarem conectados aos anseios da população. Porém alguns 

pesquisadores e autores atuais, como Albuquerque (2015), consideram que apesar 

dos instrumentos de recuperação da valorização fundiária estar presente na lei e ter 

seu fundamento na recuperação de mais-valia e redistribuição dos benefícios para a 

coletividade, eles correm o risco de se transformarem em instrumentos meramente 

financeiros, distorcendo assim seu principal objetivo. Porém, através de uma boa 

gestão, a atuação do poder público pode ser um aliado do mercado imobiliário em 

vista do desenvolvimento da cidade, porém sem comprometer seu papel de mediador 

e representante de todas as parcelas da sociedade. 

Para a referida autora, os isntrumentos urbanos devem atender o programa 

básico estabelecido pelo Estatuto da Cidade visando o deenvolvimento econômico e 

social para a população afetada. Pela literatura consultada, fica claro que os 

instrumentos de recuperação de mais-valia urbana são de fato dispositivos 

importantes e cabe ao poder público zelar para que estas intervenções gerem 

oportunidades de captação de investimentos a fim de melhorar a vida de todos na 

cidade e se ter uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática. Para tanto é 

fundamental o esforço do gestor público em manter atualizada a lergislação urbana 

e ambiental promovendo sempre novos parâmetros de indução e promoção da 

qualidade urbana. 
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Conceito de Fruição Pública e uso público do térreo 

 

Como se vê, várias são as formas de recuperação de mais valia urbana. Porém 

este valor a ser recuperado pode e deve retornar para a cidade também em forma de 

qualidade de vida, sustentabilidade ou gentileza urbana e não só como capital a ser 

arrecadado.  

O conceito de Fruição Pública, empregado em algumas cidades como São 

Paulo e Campinas, visa a busca por esta qualidade de vida da coletividade a partir da 

forma de implantação dos próprios empreendimentos. 

Dess aforma há uma contra partida por parte do poder público afim de induzir 

a aplicação deste conceito no empreendimentos do sector privado. Um exemplo na 

prática, deste tipo de contra partida, está presente no Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo (PDE) onde o beneficio para a coletividade adentra o 

conceito de fruição: 

 

Fruição pública é a área no térreo aberta à circulação de pedestres para o 

desenvolvimento de atividades sociais, culturais e econômicas, o que amplia a 

oferta de espaços de uso público adequados ao encontro das pessoas. Para 

estimular sua aplicação também foram previstos incentivos urbanísticos. (SÃO 

PAULO, 2014). 

 

Logo, este conceito, reforça o dever do bem imóvel de cumprir sua função 

social sendo utilizado de acordo com as necessidades coletivas e não apenas com 

o interesse de seu proprietário. As áreas de fruição estimulam o protagonismo do 

espaço público na promoção da interação social e da vida comunitária em detrimento 

de áreas privadas voltadas ao lazer. Apesar de serem importantes no 

desenvolvimento de produtos imobiliários, a supervalorização de áreas privadas de 

lazer tende a enfraquecer o papel do espaço público, mais democrático e socialmente 

diverso, na vida da cidade. Para Henri Lefébvre (1969), em sua obra O direito à cidade, 

fica claro que o movimento de transitar se tornava cada vez mais tão importante 

como o de habitar. 
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A criação de espaços de fruição pública é de extrema importância para o 

estabelecimento de um modo de vida vinculado à escala local, estimulando as 

pessoas a caminhar e a usar a bicicleta, além de fortalecer o papel do espaço público 

enquanto interação social. 

Porém, apesar da atual busca pela integração do edifício com a cidade de 

forma a promover o espaço público em detrimento do privado outros conceitos já se 

preocupavam com o tipo de implantação dos empreendimentos e seu respeito a 

coletividade, como é o caso do referencial teórico já clássico de Portzamparc (1997). 

Ele defende o conceito de implantações tipo “Quadra Aberta” como uma solução para 

os grandes aglomerados urbanos contemporâneos. Segundo este arquiteto, uma 

conciliação entre as qualidades da rua-corredor da cidade tradicional e dos edifícios 

individualizados da cidade moderna. Este tipo de implantação urbanística carrega em 

si características que contribuem com a cidade propondo uma importante integração 

entre o terreno do projeto e seu entorno. 

 

Quadra aberta permite reinventar a rua: legível e ao mesmo tempo realçada por 

aberturas visuais e pela luz do sol. Os objetos continuam sempre autônomos, 

mas ligados entre eles por regras que impõem vazios e alinhamentos parciais. 

Formas individuais e formas coletivas coexistem. Uma arquitetura moderna, isto 

é, uma arquitetura relativamente livre de convenção, de volumetria, de 

modenatura, pode desabrochar sem ser contida por um exercício de fachada 

imposto entre duas fachadas contíguas. (PORTZAMPARC, 1997, p. 47). 

 

Para Zanatta alguns elementos definidos por Portzamparc são fundamentais 

para que este conceito seja eficaz e permita ao usuário a pretendida fruição e 

interação com a cidade: 

 

O primeiro elemento chave é a permeabilidade, uma vez que tem como 

característica a continuidade e a qualidade espacial que resulta num ambiente 

urbano mais diversificado, por permitir mais pessoas a circular livremente dentro 

da quadra e criar urbanismos em pequena escala e coletivo. 
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O segundo elemento é a profundidade, significando a correlação entre a 

perspectiva da rua e a fachada alinhada a rua, porém com vazios e edifícios 

heterogêneos dando a sensação de profundidade, criando paisagens feitas de 

vistas próximas e distantes. 

O terceiro elemento é a articulação. Para rearticular e devolver na cidade 

dinamismo social, Portzamparc olha por relações entre a cidade e a arquitetura 

que se adaptam ao nosso tempo, baseados em conceitos de intermediários, 

espaço e heterogeneidade. (ZANATTA, 2013, p.80) 

 

Contudo, sabe-se que, a articulação destes elementos é limitada pela 

continuidade da malha urbana moderna e o desejo racional e financeiro dos 

empreendedores. Mesmo sabendo que uma implantação que promova a fruição 

dialoga melhor com a cidade, se faz necessário a caracterização de parâmetros de 

indução para implantação de edifícios, servido assim como elementos 

impulsionadores desta ação. Uma vez que permeabilidade visual ou física nos 

conceitos de fruição ou quadra aberta estimulam o protagonismo do espaço público 

na promoção da interação social no próprio lote ao qual esta aplicado, pode-se notar 

a importância da sustentabilidade unida a estes conceitos, já que eles são, antes de 

tudo, uma intervenção social (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Fruição Pública. 

Fonte: Plano Diretor Estratégico de São Paulo. 

 

Sendo assim, se une ao referencial teórico desta pesquisa o termo 

denominado Ecodesenvolvimento, sabendo que, conforme Maurice Strong, 
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secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, esse 

termo emergiu da Conferência de Estocolmo, em 1972, nomeado à época como 

“abordagem do Ecodesenvolvimento”, e posteriormente chamado de 

Desenvolvimento Sustentável. Este conceito vem sendo continuamente aprimorado, 

com grande importância para planejadores urbanos, e hoje se possui uma 

compreensão mais refinada das complexas interações entre a sociedade e a biosfera 

(STRONG, apud SACHS, 1993, p.7), passando a ser fundamental para o 

desenvolvimento urbano e implantação de qualquer instrumento de intervenção na 

cidade como é o caso da Fruição Pública. 

Portanto, para uma eficaz implantação ou intervenção urbana, é de 

fundamental importância a sadia unidade entre o Homem e Meio Ambiente, como 

prega as inciativas sustentáveis de Strong. Adentrando nesta visão de 

desenvolvimento social e urbano, Ignacy Sachs, diretor do Centro de Pesquisas do 

Brasil Contemporâneo, adota, a partir de Strong, os conceitos de 

“Ecodesenvolvimento” e “Desenvolvimento Sustentável” considerando estas 

nomenclaturas como sinônimas, e elenca cinco dimensões importante da 

sustentabilidade que balizará também conceito de fruição adotado por esta pesuisa. 

Estas dimensões são: 

 

Social (voltada para a redução da pobreza e para a organização social); 

Econômica (relativa à manutenção da capacidade produtiva dos 

ecossistemas); 

Ecológica (relacionada à preservação dos recursos naturais enquanto base da 

biodiversidade); 

Espacial (voltada para uma configuração urbana mais equilibrada); 

Cultural (referente ao respeito pelas especificidades culturais, identidades e 

tradições das comunidades locais) (SACHS, 1993, p. 24-27). 

 

Estas dimensões serão fundamentais para a construção de parâmetros de 

indução para a adoção da fruição urbana em edifícios comerciais afim de se ter um 

produto imobiliário mais sustentável e unido a coletividade. 
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Para Santos (2012), nas cidades brasileiras, a aplicação e o incentivo a aderir 

as quadras abertas e sustentáveis nos empreendimentos imobiliários pode se tornar 

um antídoto contra a carência de espaços livres de qualidade conjugados às 

deficiências e as limitações das legislações urbanísticas que são em geral incapazes 

de estimular práticas que colaborem para a qualidade espacial urbana. Exemplos de 

edificações do tipo quadra aberta no Brasil podem ser encontrados em São Paulo 

como no Centro Comercial do Bom Retiro, na Cetenco Plaza construída nos anos 

1970, no Centro Empresarial Itaú, finalizado em 1985 e no posteriormente inaugurado 

Brascan Century Plaza em 2000. 

Somado ao recurso da quadra aberta, a maneira privada de manter o local 

público pode conferir ao espaço urbano maior vitalidade sem significativo custo para 

o poder público. Sendo assim, para esta pesuisa, adotar-se-a pode- a definição 

presente no Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE), onde a Fruição Pública é a 

área no pavimento térreo aberta à circulação de pedestres para o desenvolvimento de 

atividades sociais, culturais e econômicas, ampliando a oferta de espaços de uso 

público adequados ao encontro das pessoas. Para estimular sua aplicação na 

prática, também foram previstos incentivos urbanísticos prescrito em lei como é 

descrito a seguir. 

 

Fruição Pública no novo Plano Diretor de São Paulo 

 

A referência de aplicação adotada por esta pesquisa do conceito de fruição 

como instrumento urbanístico será o já citado Plano Diretor Estratégico do Município 

de São Paulo (PDE), Lei Estadual no 16.050, aprovado e sancionado em 31 de julho de 

2014, onde traz um amplo conjunto de diretrizes, estratégias e medidas para ordenar 

a transformação de uma metrópole. Na cartilha (2014) ilustrada e explicativa lançada 

pela prefeitura Municipal de São Paulo com o objetivo de promover o PDE contém o 

objetivo fundamental da elaboração deste Plano Diretor Estratégico. Ela chama de 

pacto da sociedade em direção à justiça social, adotando o uso mais racional dos 

recursos ambientais buscando a melhoria da qualidade de vida e a intensa 

participação social nas decisões sobre o futuro da cidade (FIGURA 5). 
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Figura 5 – Conceito de Fruição. 

Fonte: Plano Diretor Estratégico de São Paulo 

 

Vale salientar que a construção de um plano estratégico como este, precisa 

passar por um amplo processo de mobilização da sociedade para que de fato a 

participação social e o interesse da coletividade possa estar presente em todas as 

etapas. Foi realizado portanto um extenso processo de revisão participativa do PDE. 

No total foram 114 encontros, mais de 10.000 contribuições contando com 25.000 

participantes. Este processo de participação contou com o acompanhamento do 

Conselho Municipal de Política Urbana e o Conselho da Cidade. 

Esta participação social se deu através de reuniões macrorregionais, 

audiências públicas e encontros com segmentos da sociedade civil realizados para 

a discussão das Minutas de Lei, além de ferramentas disponibilizadas para o envio 

de contribuições gerais. Com isso, foi consolidado o Projeto de Lei do PDE (PL 

688/2013), encaminhado à Câmara Municipal em 26 de setembro de 2013. 

Importante ressaltar estes dados, para que se perceba que um plano diretor 

que busque a melhoria e o bem da coletividade se inicia abraçando de fato a 

participação social desde a sua concepção, e continua em sua elaboração, revisão e 

implementação. Desta forma cria-se instrumentos urbanos e estratégicos 

fundamentados em conceitos seguros para a coletividade. Sendo o foco desta 

pesuisa a fruição pública e sua aplicação, é de estrema importância observar como 

o PDE contempla sua aplicação. 
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Sendo assim, no capitulo chamado Macroárea de Urbanização Consolidada, 

tem-se descrito o primeiro incentivo presente na lei deste conceito, a saber: (PDE, 

2014) 

Art. 13. A Macro área de Urbanização Consolidada localiza-se na região sudoeste 

do Município, e caracterizada por um padrão elevado de urbanização, forte 

saturação viária, e elevada concentração de empregos e serviços e é formada 

pelas zonas exclusivamente residenciais e por bairros predominantemente 

residenciais que sofreram um forte processo de transformação, verticalização e 

atração de usos não residenciais, sobretudo serviços e comercio. 

IV - incentivar a fruição pública e usos mistos no térreo dos edifícios, em especial 

nas centralidades existentes e nos eixos de estruturação da transformação 

urbana. 

 

Logo, nos artigos 23 e 27, a fruição pública aparece como objetivo e diretriz 

urbanística estratégica a ser cumprida para articular espaços públicos em relação 

aos espaços privados: 

 

Art. 23. Os objetivos urbanísticos estratégicos a serem cumpridos pelos eixos de 

estruturação da transformação urbana são os seguintes: 

b) maior fruição pública nos térreos dos empreendimentos; 

Art. 27. De acordo com os objetivos e diretrizes expressos neste PDE para 

macrozonas, macro áreas e rede de estruturação da transformação urbana, a 

legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS deve ser revista, 

simplificada e consolidada segundo as seguintes diretrizes: 

X - promover a articulação entre espaço público e espaço privado, por meio de 

estímulos a manutenção de espaços abertos para fruição publica no pavimento 

de acesso as edificações; 

 

No capitulo 2 do PDE (2014) sobre a regulamentação do parcelamento, uso do 

solo, ocupação do solo e paisagem urbana, o termo aparece na secção III sobre o 

zoneamento do uso do solo, onde a fruição passa a promover incentivos urbanísticos 

para os proprietários de terra e empreendedores que aderirem este conceito: 
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Art. 43. A revisão da legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo poderá 

prever incentivos urbanísticos para os proprietários que doarem ao Município 

áreas necessárias a ampliação do sistema viário e do sistema de áreas verdes, 

proporcionarem usos mistos no mesmo lote, produzirem unidades de Habitação 

de Interesse Social, destinarem a faixa resultante do recuo frontal para fruição 

publica, dentre outras medidas estabelecidas em lei. 

Art. 79. Nas áreas de influência dos eixos, a construção e a ampliação de 

edificações deverão atender aos parâmetros de ocupação do solo estabelecidos 

no Quadro 2 anexo. 

 

No artigo 82 fica delimitado as condições, aplicação e benefícios de 

contrapartida quando aplicado o parâmetro urbanístico de fruição Pública que 

confere, segundo o plano diretor estratégico de São Paulo, qualidade urbana e 

sustentabilidade ambiental. 

 

Art. 82. Nas áreas de influência dos eixos, quando uma parcela do lote for 

destinada a fruição publica, os potenciais construtivos básico e máximo do 

remanescente do lote serão calculados em função de sua área original, e não será 

cobrada outorga onerosa correspondente a metade do potencial construtivo 

máximo relativo a área destinada a fruição publica, desde que atendidas 

simultaneamente as seguintes condições: 

I- a área destinada a fruição pública tenha no mínimo 250m2 (duzentos e 

cinquenta metros quadrados) e esteja localizada junto ao alinhamento da via, ao 

nível do passeio público, sem fechamento e não ocupada por construções ou 

estacionamento de veículos; 

II- a área destinada a fruição publica devera permanecer permanentemente 

aberta; 

III- a área destinada a fruição publica seja devidamente averbada em Cartório de 

Registro de Imóveis. 

 

Portanto, como se vê, o termo Fruição Pública está dentro da estratégia do 

Plano Diretor para orientar o crescimento da cidade, e considerado de extrema 

importância para o estabelecimento de um modo de vida vinculado à escala local, 

estimulando a caminhabilidade e a gentileza urbana. Este incentive ao “chão” público 
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parte da gestão pública que o transforma em instrumento urbanístico com 

benefícioss inclusive no potencial construtivo para o empreendimento que o adotar. 

 

CONCLUSÕES 

 

A literatura adotada traz vantagens para a adoção da Fruição Pública com a 

desoneração do pavimento térreo tanto para o empreendedor como para a qualidade 

de vida na cidade. 

O incentivo dado pelo poder público, através da legislação urbanística pode 

gerar oportunidades de captação de investimentos ao propor a desoneração do 

pavimento térreo e assim implementar parâmetros de indução e promoção da 

qualidade urbana para os cidadãos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, C. C. G. Regimes de exceção e viabilização das mais-valias 
imobiliárias: o caso das Operações Urbanas Consorciadas em Fortaleza – CE. 
Fortaleza. Mackenzie, 2015. 
 
BRASIL. Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: maio 
de 2019. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em:<www.planalto.gov.br>. Acesso em 20 de abril de 2018. 
 
CYMBALISTA, R. P., P. COBRA, P. SANTORO, P. A outorga onerosa do direito de 
construir após o estatuto da cidade: um panorama de implementação dos 
municípios brasileiros. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 2007. 
 
FORTALEZA. Prefeitura Municipal de. Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente 
(SEUMA). Operações Urbanas Consorcias. Disponível em: 
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-meio-
ambiente/415-operacoes-urbanas-consorciadas-em-fortaleza. Acesso em: junho 
de 2019. 
 
FURTADO, Celso. Formatação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2003. Disponível em: 
http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Furtado,%20Celso/Celso%20F

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-meio-ambiente/415-operacoes-urbanas-consorciadas-em-fortaleza
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-meio-ambiente/415-operacoes-urbanas-consorciadas-em-fortaleza


 

 
 
 

Cristina Maria Aleme Romcy; Eduardo Bezerra Gomes de Albuquerque | 367 

 

urtado%20%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Econ%C3%B4mica%20do%20Brasil.pdf. 
Acesso em junho de 2019. 
 
GARREFA, F. A evolução da indústria de shopping centers no brasil: tendências 
recentes. In: II Cincci - Colóquio Internacional sobre comércio e cidade: uma relação 
de origem. Anais. São Paulo, 2008. 
 
 Shopping Centers: de centro de abastecimento a produto de consumo. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2011 
 
 Shopping center e conjunto de uso misto. In. Arquitetura e Mercado Imobiliário.  
Org. Vargas, Araújo – SP: Manole, 2014. 
 
HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Annablume. 2008 
 
Hissa, Marina Cavalcante Operações urbanas consorciadas: o caso na implantação 
de shoppings centers em Fortaleza / Marina Cavalcante Hissa. – Recife, 2017. 
Dissertação de mestrado.  Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/25923/1/DISSERTA%C3%87%C3%
83O%20Marina%20Cavalcante%20Hissa.pdf. Acesso em: julho de 2018. 
 
LEFEBVRE, H. As (im) possibilidades do urbano na metrópole contemporânea. In A 
Produção do Espaço. Paris, Éditions Anthropos, 2000, Belo Horizonte, Mimio, 2006. 
 
 A cidade do capital. Trad. Maria Helena R. Ramos e Marilene Jamur. Rio de Janeiro: 
DP & A, 1999. 
 
MYRDAL, G. Economic theory and underdeveloped regions. Harper and how, 1957. 
Disponível em: 
https://www.google.com.br/books/edition/Myrdal_Gunnar_Economic_Theory_and_
Underd/Dl5anQEACAAJ?hl=pt-BR. Acesso em: setembro de 2019. 
 
MUNIZ, A. Coluna Cidades em Transformação. Operações Urbanas 
Consorciadas – Receita mágica para as cidades brasileiras. Rádio Tribuna do 
Ceará. Disponível em http://tribunadoceara.uol.com.br/opiniao/agueda-
muniz/operacoes-urbanas-consorciadas-receitamagica-para-as-cidades-
brasileiras/. Acesso em 20 de abril de 2018. 
 
NETTO, Vinicius M. A cidade como resultado: consequências de escolhas 
arquitetônicas. Porto Alegra: Editora Sulina, 2014. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9202/1/A%20Cidade%20como%20r
esultado.pdf. Acesso em: agosto de 2019. 
 
PORTZAMPARC, C. A terceira era da cidade. In: Revista Óculum, n. 9, Fau 
Puccamp, Campinas,1997. 
 

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/25923/1/DISSERTAÇÃO%20Marina%20Cavalcante%20Hissa.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/25923/1/DISSERTAÇÃO%20Marina%20Cavalcante%20Hissa.pdf
https://www.google.com.br/books/edition/Myrdal_Gunnar_Economic_Theory_and_Underd/Dl5anQEACAAJ?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/books/edition/Myrdal_Gunnar_Economic_Theory_and_Underd/Dl5anQEACAAJ?hl=pt-BR
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9202/1/A%20Cidade%20como%20resultado.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9202/1/A%20Cidade%20como%20resultado.pdf


 

 
 
 
368 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

SACHS, I. Espaços, tempos e estratégias do desenvolvimento. São Paulo: Vértice, 
1981.  
 
SANTOS, C. M. L. Ensaio sobre a quadra aberta e o uso multifuncional no ateliê 
de ensino de arquitetura e urbanismo. Seminário Internacional de Arquitetura, 
Tecnologia e Projeto. Goiânia, 2014. 
 
SÃO PAULO, Prefeitura Municipal. Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 Estratégias ilustradas. Disponível em: 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-orientar-o-crescimento-
da-cidade-nas-proximidades-do-transporte-publico-2/. Acesso em: julho de 2018. 
 
SHELLING,Thomas. Micromotives and Macrobehavior. Londres: W.W.Norton & 
Company, 1978. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt- 
BR&lr=&id=DenWKRgqzWMC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Micromotives+and+Macrobehav
ior+PDF&ots=dPeveDdr2X&sig=fDkI7GbI8GEn_Nfk0eJINfrPJ2E#v=onepage&q&f=fal
se. Acesso em agosto de 2019. 
 
ZANATTA, Marcos Antônio. É a quadra aberta de Portzamparc uma alternativa ao 
junkspace de Koolhaas?. Revista Thêma et Scientia; Faculdade Assis Gurgacz. 
Paraná, Cascavel, 2013. Disponível em: 
http://www.themaetscientia.fag.edu.br/index.php/RTES/article/view/111. Acesso 
em agosto de 2019. 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-orientar-o-crescimento-da-cidade-nas-proximidades-do-transporte-publico-2/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/um-plano-para-orientar-o-crescimento-da-cidade-nas-proximidades-do-transporte-publico-2/
https://books.google.com.br/books?hl=pt-
http://www.themaetscientia.fag.edu.br/index.php/RTES/article/view/111


 

16. OS IMPACTOS SOCIAMBIENTAIS CAUSADOS PELO TURISMO EM CANOA 

QUEBRADA, CE E A MEDIAÇÃO COMO FORMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED BY TOURISM IN CANOA 

QUEBRADA, CE AND MEDIATION AS A FORM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

AND CONFLICT SOLUTION 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424958-16  

 

 

Letícia Mota Cardoso Linhares Colares 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre os conflitos socioambientais 

que são gerados a partir do desenvolvimento do turismo. Sendo um dos setores da 

economia que mais veem crescendo ao longo dos anos, a perspectiva de alcançar 

lucro, gerar renda e empregos tem feito com que este ramo cresça ano após ano e 

seja visto, em geral, de uma forma positiva. Porém, embora pareça que com o 

investimento no ramo seja uma forma de garantir o desenvolvimento, o turismo pode 

impactar de forma negativa, quando não há um planejamento por trás, a região e 

seus moradores. Mostra-se, então, como é fundamental a fiscalização adequada 

para que haja a preservação desses espaços como um todo, desde o meio ambiente, 

a cultura e tradições, além de garantir que a população local também seja 

beneficiada com o turismo e assistida adequadamente para que não sofra com a 

marginalização. Assim, a mediação torna-se uma forma de educação ambiental e 

uma solução mais efetiva a longo prazo, por incluir a participação nas decisões todas 

as partes envolvidas, bem como a população local, buscando minimizar esses 

conflitos de maneira mais abrangente. Para alcançar os resultados, utilizou-se a 

metodologia bibliográfica para analisar materiais e pesquisas sobre o tema. 

Palavras-chave: Turismo. Impactos socioambientais. Canoa Quebrada. Mediação. 
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ABSTRACT 

This work aims to discuss the socio-environmental conflicts that are generated from 

the development of tourism. As one of the sectors of the economy that has seen the 

most growth over the years, the prospect of achieving profit, generating income and 

jobs has made this sector grow year after year and is seen, in general, in a positive 

way. However, although it seems that investment in the sector is a way of 

guaranteeing development, tourism can negatively impact, when there is no planning 

behind, the region and its residents. It is shown, then, how the proper inspection is 

fundamental for the preservation of these spaces as a whole, from the environment, 

culture and traditions, in addition to ensuring that the local population also benefits 

from tourism and is adequately assisted so that it does not suffer from 

marginalization. Thus, mediation becomes a form of environmental education and a 

more effective solution in the long term, as it includes participation in decisions by all 

parties involved, as well as the local population, seeking to minimize these conflicts 

in a more comprehensive way. To achieve the results, the bibliographic methodology 

was used to analyze materials and research about the topic. 

Keywords: Tourism. Socio-environmental impacts. Canoa Quebrada. Mediation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O turismo como atividade econômica vem se desenvolvendo ao longo dos 

anos, sendo a que mais tem crescido no panorama mundial. Atualmente o setor 

turístico já superou outras atividades econômicas que encontravam-se 

estabelecidas como a indústria automobilística, eletrônica e a petrolífera. (SILVA, 

QUEIROZ, SANTOS, 2018). 

As praias na costa litorânea do Nordeste sempre atraíram visitante de 

diversos lugares por suas paisagem paradisíacas. Sejam estrangeiros ou mesmo 

brasileiros de outras regiões. Além da cultura local, tradições e peculiaridades que 

encantam por serem um charme à parte. Com a perspectiva de gerar lucro, muitas 

pessoas viram a oportunidade de se beneficiar, uma vez que “o turismo pode ser uma 

alternativa para o desenvolvimento da economia, pois oferece retorno em curto prazo 

para investimentos feitos” (SILVA, QUEIROZ, SANTOS,2018).  
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Como exemplo dessa urbanização derivada do processo de “turistificação”, 

podemos citar a região de Canoa Quebrada, que hoje é um ponto turístico bastante 

procurado. Antes de se tornar um destino tão conhecido, Canoa quebrada era uma 

comunidade pesqueira e atraia os visitantes devido a sua paisagem natural, mas 

esses visitantes ainda eram formados por pequenos grupos que buscavam fugir de 

cidades movimentadas e encontrar paz num local quase intocado.  

Ao decorrer do tempo, o destino foi se popularizando, e atualmente é muito 

procurado, o que fez com muitas pessoas investissem em empreendimentos que se 

beneficiam do movimento turístico. Como resultado a sociedade e o meio ambiente 

passam por transformações sociais, econômicas e culturais com a construção de 

hotéis, pousadas e restaurantes que procuraram atender a demanda desses 

visitante, além de novas residências, tanto pelo aumento da população quanto para 

servirem como casas de veraneio (SILVA, QUEIROZ, SANTOS, 2018). 

Sob essa perspectiva, o que ocorre as paisagens naturais, que atrai os turistas, 

são prejudicadas pois não houve um planejamento e a fiscalização não tem sido feita 

de forma efetiva a fim de preservar o meio ambiente. Assim, boa parte das dunas e 

falésias, características da região, foram destruídas para que pudesse abrir espaço 

para os empreendimentos (SILVA, QUEIROZ, SANTOS, 2018). Sob o argumento de 

que são uma fonte de renda e geram emprego, esses empreendimentos facilmente 

conseguem se manter e continuam a gerar impactos negativos. Tal justificativa é 

bastante forte, além de se fortalecer com o fato de que há moradores que tiram o seu 

sustento das atividades ligadas ao turismo. (AMARA, ARRUDA, BARRA, CASEMIRO, 

VASCONCELOS, 2018) 

Somado a esses fatores, há uma negligência do Poder Público, pois a 

fiscalização continua sendo feito de forma inadequada. Isso afeta o ambiente pois 

facilita que imóveis sejam construídos de forma irregular em regiões que deveriam 

ser de áreas de conservação. Após a construção desses empreendimentos, mesmo 

que ocorra alguma comoção quanto a sua irregularidade, o dano já foi causado e não 

há como reverte-los. Sendo assim, Amara, Arruda, Barra, Casemiro e Vasconcelos 

(2018) afirmam, não é só essa urbanização acelerada, mas a ausência do Poder 

Público também gera consequências negativas. 
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1 ANALISE DO TURISMO EM CANOA QUEBRADA 

 

Em Canoa Quebrada, o turismo passou a ser explorado recentemente. 

Começou a ser introduzido na década de 70, mas foi na década de 80 onde realmente 

passou a ser desenvolvida na região. Inicialmente, ali encontrava-se uma vila de 

pescadores que viviam da pesca familiar, onde a maioria da renda gerada no lugar 

eram dessa pesca artesanal, onde o excesso era vendido em cidades próximas, mais 

desenvolvidas. (URANO; COCHAND; FIGUEIREDO; NÓBREGA; SONAGLIO, 2015) 

Pequenos grupos de turistas, por conta da paisagem de uma natureza 

praticamente intocada, começaram a ser atraídos para aquela região. Até que foi 

gerando mais curiosidade e atraindo cada vez mais pessoas, até, realmente, surgir o 

interesse da população local em desenvolver essa atividade. (SILVA, QUEIROZ, 

SANTOS, 2018). Então estes começaram a alugar suas casas ou um cômodo e 

passaram a investir mais na atividade, pois era uma maneira mais rápida de obter 

renda, não só pela pesca. (URANO; COCHAND; FIGUEIREDO; NÓBREGA; SONAGLIO, 

2015) 

 Esse crescimento, gerou interesse não só da população local, mas daqueles 

de fora visavam lucrar com o turismo nessa região. Como resultado, Canoa iniciou 

um processo de “turistificação”, que, segundo Vasconcelos e Coriolano (2008), 

enquanto esse interesse capital permanecer sob aquela região, continuará se 

expandindo, bem como o fluxo turístico.  Dessa forma, continuam surgindo mais 

empreendimentos, como pousadas, hotéis, restaurantes, resorts, outras atividades 

ligadas ao comércio.  

Como consequência, aumentou o número de habitantes em Canoa, pois mais 

pessoas decidiram morar ali, além de haver um tráfego maior de pessoas que 

visitavam o lugar. Surgem novas necessidades para atender essa nova demanda da 

população, e também para garantir que mais turistas desejem conhecer e voltar a 

visitar a cidade. Torna-se fundamental trazer energia elétrica, água encanada, 

esgoto, bem como a pavimentação de ruas, construção de novas casas, não apenas 

da parte comercial. (SILVA, QUEIROZ, SANTOS, 2018) 

A urbanização, devido ao crescimento acelerado da região, não foi feita de 

forma organizada. Foi-se construindo aonde achavam melhor, e assim a cidade foi 
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se expandindo de forma irregular e com isso foi gerando danos. Pois essas 

construções eram feitas sem pensar em como afetaria o local. Boa parte dessas 

novas construções foram feitas em dunas e falésias, fundamentais para a 

preservação do ecossistema local, e o espaço natural foi sendo substituindo pelo 

urbano, afetando o ambiente, pelo desmatamento, prejudicando as dunas e as 

falésias. (VASCONCELOS, CORIOLANO, 2008) 

 

2 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM CANOA E SEUS IMPACTOS 

 

Para Aiva e Guimarães (2018) o conflito socioambiental existe “quando os 

agentes sociais estabelecem uma associação lógica e imediata entre a degradação 

do ambiente e a ação dos agentes sociais determinados”. Assim, muitas situações 

podem se configurar como conflito socioambiental, e as ações que geram esses 

conflitos são diversificadas, seja por uma disputa de terras, agronomia, construções 

de casa, barracas de praia, plantações, afetando as pessoas e o próprio ambiente, 

causando desequilíbrio ambiental. (BRITO, BASTOS, FARIAS, DIAS, 2011)  

No caso de Canoa, temos uma cidade que era anteriormente uma vila 

pesqueira e hoje é um dos principais pontos turísticos do Estado do Ceará. Isso 

acaba resultando numa série de conflitos por conta de grandes empreendimentos 

que querem investir em um lugar onde está sempre crescendo a demanda pelo 

turismo, visando o crescimento econômico e controle dos bens naturais para dispor 

destes. Assim, o uso indiscriminado desses recursos provoca impactos que atingem 

tanto a esfera social quanto a ambiental (ARAÚJO; MENDONÇA; COSTA; SILVA, 2019) 

 

2.1 Impactos ambientais  

 

 Com o crescimento do setor turístico, há também o aumento da exploração 

dos recursos naturais. Quando feita de maneira em que o lucro seja sua maior 

prioridade, gera um desequilíbrio ambiental pelo uso indiscriminado desses 

recursos. Assim formam-se conflitos socioambientais que, segundo Araújo, Costa, 

Mendonça e Silva (2018), estão “relacionados às formas de apropriação do território 

e dos recursos naturais pelo modelo econômico vigente, que precisa estender, 
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mesmo que violentamente, suas fronteiras, para encontrar novos nichos de produção 

do mais-valor”. 

O ambiente litorâneo é por si só bastante dinâmico e sofre modificações por 

variáveis naturais. As falésias já sofrem com as modificações devido a erosão que 

decorre de fatores naturais causados pelas ondas e a maré, mas com a influência de 

fatores antrópicos, advindos da urbanização, esse processo se intensificou, 

resultando no aumento da sua vulnerabilidade e na diminuição da faixa de praia. 

(CÂMARA, LIME, PINHEIRO, SILVA, 2018) 

Esses fatores antrópicos desencadeiam nos problemas que atingem o 

ambiente. Com a urbanização desenfreada há mais desmatamento, dunas e falésias 

são destruídas para que possam ser construídos hotéis, pousadas, resorts, 

restaurantes e residências em seu lugar, muitas vezes desrespeitando as normas e 

leis ambientais. O desenvolvimento inadequado do turismo em Canoa está 

intimamente ligado ao desequilíbrio ecológico na região, pois também resulta na 

especulação imobiliária, assim como outros problemas que decorrem da 

urbanização como a emissão de gases, lixo e resíduos sólidos, lançamento de 

esgotos, dentre outros. (SILVA, QUEIROZ, SANTOS, 2018). 

 

2.2 Impactos sociais 

 

Os impactos não alcançam apenas a esfera ambiental, eles atingem também 

a esfera social. Os grandes empreendimentos que passaram a se estabelecer em 

Canoa modificaram não só o ambiente natural, mas também o urbano. Os 

investimentos se sobrepuseram as tradições locais a medida em que foram 

ganhando mais espaço e domínio da atividade turística, tornando o controle dessas 

atividades majoritariamente de estrangeiros, enquanto os nativos deixam de figurar 

como os principais agentes a desenvolverem a atividade. (URANO, COCHAND, 

FIGUEIREDO, NÓBREGA E SONAGLIO,2015)  

As transformações no espaço urbano implicam também na modificação do 

modo de vida dos habitantes, uma vez que há um maior contato com novas 

influencias que são introduzidas na comunidade por meio do visitante que passam 

a interagir naquele espaço. A troca de experiências não é, de fato, um ponto ruim, na 
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verdade ela se torna negativa quando a cultura importada passa a predominar sob a 

local. Em Canoa, percebe-se que há desigualdade entre os habitantes nativos e 

aqueles que vieram em busca de desenvolver a atividade, pois estes, pela força do 

seu poder econômico, acabam dominando a região. Então a população local, que 

inicialmente começou ali o turismo como uma possibilidade de crescimento, passa 

a sofrer com a segregação social: 

 

Durante as últimas quatro décadas a comunidade de Canoa Quebrada assistiu a 

uma intensa entrada de investimentos privados externos, o que levou a uma forte 

especulação imobiliária e ao surgimento de diversos conflitos com a população 

local, resultando na perda do seu território. As principais pousadas, restaurantes 

e habitações são propriedades de pessoas de outros estados e países. (CABRAL, 

SILVA, SILVA, 2017). 

 

A exclusão da população é um fator que também se configura em um impacto 

causado pelo conflito socioambiental, pois ocorre de uma marginalização que 

resulta dos grandes empreendimentos que passam a ocupar o lugar dessas pessoas, 

ocasionando uma disputa pelo uso dos recursos naturais e pelo controle da atividade 

turística. Brito, Bastos, Farias e Dias (2011) entende que “Atualmente os conflitos 

socioambientais representam as tensões que envolvem decisões sobre quando, 

como e onde utilizar os recursos naturais.” 

Inicialmente esses grandes empreendimentos surgem com a proposta de que 

ao se instalarem na região irão gerar mais empregos e renda para a comunidade, no 

entanto, os cargos mais altos e com melhor remuneração são ocupados por 

estrangeiros ou brasileiros de outras regiões. Os empregos destinados a população 

local são cargos como de copeiro, garçom, recepção, aqueles com salários mais 

baixos. Assim intensifica-se a desigualdade econômica, pois os nativos não 

possuem recursos para competir e só conseguem se inserir nos empreendimento 

ocupando subempregos. (SILVA, QUEIROZ, SANTOS, 2018) 

A desigualdade econômica também influencia no modo de vida das pessoas 

que vivem em Canoa, pois há uma disparidade entre o poder econômico entre os 

habitantes e os turistas, que possuem um poder aquisitivo maior, fazendo com que 
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a inflação seja maior até nos produtos básicos de consumo. Os nativos recorrem a 

cidades próximas, que não sofrem com essa inflação, para comprar mantimentos e 

outros produtos. (SILVA, QUEIROZ, SANTOS, 2018) 

Ademais, os turistas, com o seu alto padrão de consumo e estilo de vida 

tornam-se um padrão a ser seguido, principalmente para os mais novos, que querem 

alcançar o prestígios e status social. Como esses jovens não encontram 

oportunidades, não conseguem alcançar o padrão que almejam atingir, buscam 

como solução em outros meios ilícitos para obterem o retorno financeiro mais 

rápido. Isso faz com que a taxa de criminalidade cresçam durante os períodos de alta 

estação. 

Na alta temporada aumentam, ainda, os problemas com prostituição, tráfico de 

drogas, assaltos, exploração do turista, acúmulo de lixo, vandalismo, desconforto 

da população local, desagregação familiar, congestionamento de tráfego, 

doenças, problemas de infraestrutura básica, crescimento desordenado, 

especulação imobiliária, entre outros. (SILVA, QUEIROZ, SANTOS, 2018)   

 

Há uma valorização apenas do crescimento econômico por meio do turismo, 

prejudicando os nativos daquela região, por meio da exclusão social, e do meio 

ambiente, que cada vez mais sofre com a degradação, seja para abrir espaço para 

novas construções ou por esse crescimento da urbanização que não é feita de forma 

sustentável, causando mais problemas pela poluição. O desenvolvimento 

sustentável é importante para que todas as partes envolvidas sejam beneficiadas, 

desde a esfera social como a preservação do meio ambiente.  

 

3 A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A FISCALIZAÇÃO 

 

 O sistema econômico capitalista propõe um desejo de consumo ilimitado, 

enquanto, na verdade, os recursos naturais para supri-los são finitos. Essa ideia 

afeta também a atividade turística, que quer sempre se expandir sem pensar nos 

impactos ambientais causados. Como consequência do uso indiscriminado acarreta 

em uma série de impactos socioambientais que afetam a todos, direta ou 

indiretamente. (ARAÚJO; MENDONÇA; COSTA; SILVA, 2019) 
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O desenvolvimento sustentável surge como solução para que o 

desenvolvimento humano continue crescendo, mas de forma harmônica com os 

limites dos recursos naturais, compreendendo também as dimensões culturais, 

sociais e políticas. Assim, é também uma forma de evitar com que os conflitos 

socioambientais continuem acontecendo. (BRITO, BASTOS, FARIAS, DIAS, 2011) 

A sustentabilidade, segundo Wolfgang (2021, p.261), está “vinculada à 

proteção ecológica, já que manter (e, em alguns casos, recuperar) o equilíbrio 

ambiental implica o uso racional e harmônico dos recursos naturais, de modo a, por 

meio de sua degradação, também não os levar ao seu esgotamento”.  

Para tanto, é necessário que haja um fiscalização adequada de forma que a 

utilização dos recursos ocorram de acordo com essa harmonia, respeitando os 

parâmetros estabelecidos e a legislação. Porém, hoje, ainda há uma ausência do 

poder público, permitindo que a falta de gestão afete o meio ambiente sofra as 

consequências. Em Canoa, essa ausência reflete nas construções irregulares feitas 

nas falésias, acelerando o seu processo de erosão. 

Com o objetivo de minimizar os impactos socioambientais, Canoa Quebrada 

foi transformada em APA, em de 20 de março de 1998 pela Lei nº 40/98, que passou 

a regular a sua exploração e ocupação. Entre os objetivos, estabelecidos no artigo 1° 

da lei, estão:  

 

I – A promoção do uso sustentado dos recursos naturais existentes em seu 

perímetro;  

II – A preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos;  

III – A preservação do patrimônio ambiental e cultural;  

IV – A melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais nela fixadas e 

a unidade históricasocial dos moradores;  

V – A proteção da paisagem, das comunidades bióticas nativas, das dunas, das 

paleodunas. gamboas, das lagoas perenes e intermitentes, dos manguezais, dos 

arrecifes, dos solos, das formações geológicas de grande potencial paisagístico 

e falésias;  

VI - O desenvolvimento sustentável do turismo, da agricultura e da pesca;  

VII – A proteção da área de praia da descaracterização e ocupação irregular;  
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VIII – A preservação dos remanescentes e ecossistemas associados da Mata 

Atlântica;  

IX - A promoção e execução de atividades em educação ambiental. 

 

A APA de Canoa Quebrada ocupa uma área de 4.000 hectares, compreendendo 

do Porto Canoa até a foz do Rio Jaguaribe. Segundo o site da SEMACE (Secretária do 

Meio Ambiente do Estado do Ceará), o território da APA abrange uma variedade de 

paisagens, desde rio, manguezal, dunas, praias, picos e falésias, que devem ser 

preservados. Principalmente as dunas e as falésias, pois são fundamentais para o 

equilíbrio do ecossistema local. 

No entanto, mesmo com a criação da APA, ainda ocorrem problemas 

ambientais, principalmente aqueles advindos de ações antrópicas. Situação que se 

agrava com a autorização por parte do executivo, que se vê pressionado a atender 

os atores locais que se utilizam de brechas, como o uso da função social, para 

continuar construindo nesses espaços. (BARRA, ARRUDA, VASCONCELOS, 

CASEMIRO, AMARA, 2018) 

Sob essa perspectiva, Aiva e Guimarães (2018) entendem que os conflitos 

socioambientais “ainda carecem de uma atuação jurídica mais eficiente e em 

consonância com as fontes formais e materiais disponíveis pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. Além de leis negligenciadas, diversas doutrinas são ignoradas por 

grandes empresas, legisladores e profissionais em geral” 

Ademais, a morosidade do licenciamento também contribui para que haja 

mais construções feitas irregularmente, pois muitos desistem de esperar e 

constroem mesmo assim.  Fiorillo aponta que “A crítica que tem sido constante nos 

processos de licenciamento ambiental está centrada na discricionariedade do 

processo; os agentes públicos introduzem entraves burocráticos desnecessários e 

análises técnicas questionáveis” (2021, p.183) 

Percebe-se nesse sentido que há uma necessidade de encontrar novas 

maneiras para solucionar essa questão, permitindo que os processos de 

licenciamento ambiental ocorram mais rapidamente, levando em consideração 

todos os aspetos presentes nos conflitos, bem como incluindo a participação das 

partes interessadas. 
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4 A MEDIAÇÃO COMO SOLUÇÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

A mediação propõe que a solução do conflito seja feita por meio de 

autocomposição, onde as próprias partes, em participação conjunta, consigam 

chegar na melhor resposta e forma de resolver aquele conflito. De acordo com Lima: 

 

A mediação é um método alternativo de solução de conflito usado por aqueles 

envolvidos em relações duradouras e contínuas, os quais, mais que resolver uma 

controvérsia específica, estão dispostos a solucionar, de forma macro, as 

questões conflituosas presentes na relação, para que esta continue a subsistir 

de forma harmônica. (LIMA, Juliana Cabral, p. 185, 2017) 

 

Como alternativa para solução de conflitos socioambientais, a mediação 

apresenta-se bastante viável, pois ela pressupõe que todos os aspectos envolvidos 

sejam estudados. A pratica da participação ativa permite que todos os envolvidos 

possam contribuir para alcançar uma solução em conjunto, tornando-se ideal para 

solucionar conflitos mais complexos, tais como os conflitos socioambientais. 

(ALVES, RESENDE, p. 70, 2020) 

Por meio da mediação há uma forma de dar o protagonismo que falta para os 

habitantes nativos de participar das decisões, e inclui-los. Bem como também inclui 

participação dos empreendedores e da parte fiscalizadora, dando celeridade ao 

processo, por apresentar uma resposta mais imediata. Dessa maneira, a mediação 

torna-se mais efetiva do que recorrer a judialização. Sobre isso Lima afirma que: 

 

“A demonstrar a ineficiência do processo judicial no tratamento do conflito 

socioambiental, exatamente por não compreender todo o conflito e suas 

questões subjacentes, têm-se as inúmeras ações judicializadas que visam a 

discutir os diversos aspectos do impacto ambiental do mesmo empreendimento. 

Essas ações, na maioria das vezes, sobrepõem-se, pois a solução alcançada na 

primeira não consegue absorver todo o conflito”. (LIMA, Juliana Cabral, p. 187, 

2017) 
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A escuta ativa por meio da mediação proporciona a conscientização das 

partes, permitindo que o conflito seja entendido pelas diversas perspectivas 

existentes. Assim, quando esses órgãos fiscalizadores participam, há uma 

oportunidades para os envolvidos que estão causando esses impactos de 

entenderem e saberem o porquê devem proteger a região, a importância de preservar 

o meio ambiente, funcionando como um método de educação ambiental. (ALVES, 

RESENDE, p. 75, 2020) 

A participação conjunta também é importante para retirar a visão polarizada 

existente do conflito, pois a ideia de que as partes são adversárias apenas intensifica 

o conflito. Observando o problema somente por sua perspectiva, cada um vê a 

situação pelo seu ângulo, como elas são prejudicadas por não poderem construir a 

sua casa ou que estão sendo impedidos de gerar lucro, de desenvolver sua atividade. 

Mas ouvindo, proporciona um processo de aprendizagem possibilitando que as 

partes entendam a sua responsabilidade no conflito e que há um procedimento a ser 

seguido e a sua importância, pois isso é do interesse de todos.  (ALVES, RESENDE, 

2020) 

Dessa forma a mediação, em geral, quando usada, funciona mais 

efetivamente. Se todas as partes puderem ouvir e participar garante que haja uma 

acesso ao conhecimento de que é possível ter um desenvolvimento mais sustentável 

e bem como a sua importância. Com a participação das partes e a solução são 

partindo delas, fica mais fácil da decisão ser seguida, pois não há mais um lado 

vencedor e perdedor, e a decisão deixa de ser uma punição. Portanto, “a mediação 

atua na administração do conflito, para que as partes participem e decidam a 

resolução da controvérsia. Pacifica-se o conflito com o encontro entre os interesses 

das partes envolvidas; logo, não haverá ganhador-perdedor, pois ambos ganharão” 

(LIMA, 2017, p. 186) 

É necessário viabilizar mecanismos que intervenham positiva e efetivamente 

nesses conflitos, sendo a mediação um dele, para isso a gestão ambiental deve 

alcançar a todos, afinal a preservação do meio ambiente é do interesse da sociedade 

como um todo, não apenas de Canoa. Para isso, o tratamento do conflito se torna 

fundamental para que o desenvolvimento sustentável se torne possível, pois quando 
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não o é, desencadeia em uma série de riscos, como o desequilíbrio ambiental e 

problemas sociais que decorrem dele. (LIMA, 2017, p.198) 

Ademais, a mediação pode ser compreendida como uma forma de exercer o 

princípio da participação pública, pois o princípio entende a participação popular é 

importante em questões que envolvem direitos fundamentais. Sobre o princípio, 

Wolfgang explica: 

 

Direitos ambientais de acesso ou direitos ambientais de participação, cujo 

escopo maior reside justamente na efetivação da legislação ambiental por meio 

de uma participação mais ativa da sociedade, exercendo maior controle sobre as 

práticas poluidoras (ou potencialmente poluidoras) do meio ambiente 

perpetradas por agentes públicos e privados, inclusive tendo por premissa a 

concepção de uma cidadania ecológica. (WOLFGANG, 2021, p. 276) 

 

Para Wolfgang (2021, p.276), o princípio da participação possui três pilares o 

acesso à informação, a participação popular na tomada de decisões e o acesso à 

justiça em matéria ambiental. A participação popular na tomada de decisões não 

precisa ocorrer apenas pelos meios já consagrados. Quando a mediação coloca a 

população como parte ativa, ela já está o incluindo na tomada de decisão, que 

futuramente, se feito o acordo, será homologada e passará a ter força judicial. 

Por isso a mediação torna-se um mecanismo importante, pois a partir dela 

percebe-se a importância de haver uma participação popular nas decisões que 

envolvem o meio ambiente, bem como forma de conscientizar a utilização dos 

recursos, valorizando o desenvolvimento sustentável. Além da retomada do diálogo 

entre as partes, permitindo que o foco mude para alcançar o equilíbrio do sistema, 

diminuindo a tensão nas disputas, e proporcionando que todas as esferas consigam 

se beneficiar, inclusive o meio ambiente por meio da sustentabilidade. (LIMA, 2017, 

p. 200) 
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CONCLUSÃO 

 

O sistema econômico voltado apenas para o acumulo de riqueza tem se 

mostrado inviável, pois seus efeitos atingem diversas camadas prejudicando o 

equilíbrio ambiental, uma vez que o consumo é ilimitado, enquanto os recursos 

naturais são finitos. Atividades em ascensão, como o turismo são um reflexo da 

supervalorização do sistema econômico sem se preocupar com as suas 

consequências.  

As regiões passaram associadas ao turismo e são muitos buscadas por 

aqueles que procuram um momento de lazer. Sendo assim, ao longo dos anos, cada 

vez mais esses ambientes tem sofrido com as modificações causadas por 

empreendimentos que visam desenvolver a atividade turística. Como resultado, gera 

um processo de urbanização acelerado que não é planejado, e por acabam 

prejudicando não só o ecossistema nativo, mas como a população local que passa 

a ser excluída para dar espaço para grandes empreendimentos. 

Analisando o desenvolvimento da atividade turística em Canoa, percebe-se a 

região sofreu uma série de transformações, que provocou modificações não só no 

ambiente, mas também modificou o modo de vida dos habitantes. A cidade que antes 

era uma pequena vila de pescadores, hoje é um polo turístico, sendo um dos destinos 

mais procurados por turistas no Ceará. O crescimento da cidade acelerou com o 

turismo, que trouxe grandes empreendimentos para região, assim como ocasionou 

uma série de conflitos socioambientais. 

A partir dessa concepção, percebe-se que a falta de gestão ambiental 

influenciou para surgissem diversos conflitos em Canoa, tanto na esfera social 

quanto na ambiental, e que continuam acontecendo. Por isso a importância de um 

desenvolvimento sustentável, que permita que ainda haja o desenvolvimento 

humano prejudicar o meio ambiente, permitindo que o desenvolvimento atenda 

também as necessidades culturais, sociais e políticas, mantendo o equilíbrio 

ambiental. 

Para alcançar tal objetivo, é fundamental que hajam mecanismos que tornem 

isso possível, sendo a mediação um deles. A mediação possibilita que o os conflitos 

socioambientais sejam analisados em todos os seus aspectos, além de possibilitar 
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que os habitantes nativos participem da toda das decisões, diminuindo a exclusão 

social. Característica que a torna ideal para solucionar problemas complexos como 

este, pois todos os aspectos inerentes ao conflito são levados em consideração. 

A mediação, por meio da escuta ativa, possibilita a conscientização das 

partes, pois passando a entender a perspectiva ambiental, entende-se também a sua 

responsabilização diante do conflito. A decisão tomada em conjunto torna o seu 

cumprimento mais efetivo, uma vez que todas as partes contribuíram para a solução, 

e assim deixa-se de lado a ideia de um lado perdedor e um ganhador, e a decisão 

também deixa de ser entendida como uma punição. 

Por fim, outro dos benefícios é a velocidade da decisão, pois pela mediação a 

solução pode ser encontrada mais rapidamente na audiência, e logo ser homologada. 

Comparado com o procedimento de licenciamento ambiental, que é bastante 

moroso, e a longa espera, por vezes, faz com que as pessoas construam 

irregularmente independentemente de terem obtido a autorização ou não. 

Conclui-se portanto que o turismo, assim como as demais atividades 

econômicas, precisam ser desenvolvidas de maneira sustentável, minimizando os 

impactos negativos na natureza. Para isso, também é necessário que haja uma 

gestão ambiental que promova o equilíbrio ambiental, sendo a mediação um 

mecanismo viável para alcançar esse objetivo, pois além de funcionar como solução 

para os conflitos ambientais, também é uma forma de educação ambiental pela 

conscientização que promove. 
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RESUMO  

Em meio à pandemia de COVID-19, desvela-se uma crise humanitária denunciada 

pela ciência desde meados da década de 1970. Nesse contexto, a reforma do 

pensamento deixa de ser uma proposta teórica e assume o caráter de uma ugência 

prática, para um futuro sustentável capaz de viabilizar a existência humana e não 

humana no Planeta Terra. Diante disso, o papel das universidades passa por um 

importante desafio: aliar aspectos locais e globais, junto aos demais atores sociais, 

em prol de estilos de vida e de desenvolvimento sustentáveis. Nesse propósito, 

propõe-se o conceito de universidade ecotecnológica a partir da produtividade 

ecotecnológica de Enrique Leff e do modelo de educação para a sustentabilidade, de 

Fritjof Capra, fundamentado em princípios ecológicos. Trata-se de pesquisa 

bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, realizada por meio do 

método dedutivo, no campo teórico. Em sede de resultados, constata-se que uma 

universidade ecotecnológica deve ser, a um só tempo, interdependete, inclusiva e 

inovadora, e promover o equilíbrio entre aspectos ecológicos, tecnológicos e 

culturais de uma dada realidade, a partir dos ensinamentos extraídos dos processos 

ecológicos das redes; fluxos; ciclos; sistemas aninhados; equilíbrio dinâmico e 

desenvolvimento.  

Palavras-chave: Universidade; Tecnologia; Cidadão sensor; Produtividade 

ecotecnológica; Educação para a sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

In the midst of the COVID-19 pandemic, a humanitarian crisis denounced by science 

has been unveiled since the mid-1970s. In this context, the reform of thought is no 

longer a theoretical proposal and takes on the character of a practical emergency, for 

a future sustainable capable of enabling human and non-human existence on Planet 

Earth. Given this, the role of universities faces an important challenge: to combine 

local and global aspects, together with the other social actors, in favor of sustainable 

lifestyles and development. In this regard, the concept of an ecotechnological 

university is proposed based on the ecotechnological productivity of Enrique Leff and 

Fritjof Capra's model of education for sustainability, based on ecological principles. 

This is a bibliographic and documentary research, with a qualitative approach, carried 

out through the deductive method, in the theoretical field. In terms of results, it 

appears that an ecotechnological university must be, at the same time, 

interdependent, inclusive and innovative, and promote the balance between 

ecological, technological and cultural aspects of a given reality, based on the lessons 

learned from ecological processes. of networks; flows; cycles; nested systems; 

dynamic balance and development.  

Keywords: University; Technology; Sensor citizen; Ecotechnological productivity; 

Education for sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No século XXI, a crise ambiental ganha contornos de uma crise humanitária, 

diante da pandemia ocasionada pela rápida propagação da COVID 19. Caracterizada 

como uma zoonose, essa doença traz lições pedagógicas profundas, desde a etapa 

do contágio até a proibição da realização de ritos culturais que envolvem o luto e a 

morte, em cada sociedade. 

É nesse cenário que a responsabilidade socioambiental das Universidades 

desponta, com ainda mais relevância, no que se refere à urgente necessidade de 

reformulação de comportamentos para um futuro sustentável. No contexto global, a 

Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), adotada pelas lideranças 

mundiais em setembro de 2015, enumera 17 Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável (ODS), com 169 metas, que devem ser observadas por todos e todas, 

para a construção de uma realidade sustentável, a partir de medidas urgentes, 

ousadas e transformadoras. Tratam-se de tarefas a serem executadas por pessoas e 

instituições, em todas as partes do planeta, até o ano de 2030.  

Contudo, é na realidade local que se observa a conveniência de cada uma 

dessas metas e objetivos, a partir dos seus aspectos ecológicos, culturais e 

tecnológicos específicos. Nessa perspectiva, a Unhiversidade se destaca como o 

local adequado para a ressiginificação da relação homem-mundo, a partir das 

dimensões econômica, social, ambiental e cultural de uma dada realidade. Nessa 

linha, o princípio da sustentabilidade apresenta-se como vetor de uma transformação 

do pensamento humano, a partir de novos olhares e novos conceitos, ao propor o 

equilíbro entre as quatro dimensões há pouco enumeradas.  

 Frente a necessidade de repensar estruturas lógicas anteriormente aceitas, 

surge o desafio de repensar a interação da humanidade com o mundo físico que a 

recebe, bem como os processos e resultados existentes, mediante um novo olhar para 

o conceito de eficiência. Nesse propósito, faz-se necessário superar o reducionismo 

da otimalidade de Pareto. Para tanto, ganha destaque o conceito de produtividade 

ecotecnológica de Enrique Leff.  

Com razão, é dever dos Estados, das instituições e dos demais atores sociais 

transformar cidades e assentamentos humanos (como as universidades) em 

espaços inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Tanto é assim, que na esfera 

global, o ODS 11, da Agenda 2030, versa sobre cidades e comunidades sustentáveis. 

Contudo, a complexidade desse desafio não admite a manutenção de um conceito 

de eficiência fragmentado.   

Nesse contexto, discute-se no século XXI a implementação de cidades 

inteligentes ou “smart cities”. De acordo com o Cities in Motion Index 2019, do IESE 

Business School, na Espanha, as 10 dimensões que indicam o nível de inteligência de 

uma cidade são: governança, administração pública, planejamento urbano, 

tecnologia, meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, capital humano 

e economia. Destarte, abrange as dimensões econômica, social e ambiental, ficando 

de fora o aspecto cultural da sustentabilidade. Por sua vez, as comunidades 

sustentáveis são aquelas que desenvolvem padrões de vida capazes de interagir 
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com outros sistemas vivos, sejam eles humanos ou não, em um movimento dinâmico 

de coevolução.  

Assim como as cidades inteligentes, as IES públicas e privadas assumem o 

desafio de planejar e implementar modelos inovadores de governança, 

administração, planejamento, tecnologia, meio ambiente, conexões internacionais, 

coesão social, capital humano e economia. Tudo isso com foco nas relações, 

padrões e contexto, em uma perspectiva multidisciplinar que caracteriza, também, a 

ecologia. Destarte, essas instituições assumem a responsabilidade de promover a 

sensibilização da coletividade para a efetivação do valor sustentabilidade. Para 

tanto, contudo, a dimensão cultural da sustentabilidade assume contornos 

especiais.  

Com efeito, as universidades se destacam por seu potencial peculiar para a 

concretização de modelos de comunidades inteligentes, inclusivas, seguras, 

resilientes e sustentáveis. Para esse fim, é essencial a compreensão dos princípios 

de organização dos ecossistemas, que propiciam a capacidade de sustentação da 

teia da vida. Assim, ao propiciar o diálogo de saberes entre as diferentes áreas do 

conhecimento, aliando princípios ecológicos, cultura e tecnologia, ganha destaque a 

necessidade de delimitação de modelo conceitual de Universidade Ecotecnológica, 

mediante processo de racionalização ambiental voltado para a educação para a 

sustentabilidade, que reconhece a interdependência dinâmica entre Direito, 

tecnologia e atividades extensionistas universitárias.  

No que se refere ao conceito de comunidades inteligentes e sustentáveis, 

destacam-se, no cenário jurídico brasileiro, duas normas do Poder Público local, no 

Ceará, são elas: a) Lei 16.290, de 21 de julho de 2017, do Estado do Ceará, que dispõe 

sobre o Selo Escola Sustentável e cria o Prêmio Escola Sustentável; b) Lei 

Complementar n° 117, de 11 de junho 2018, do município de Juazeiro do Norte/Ceará 

(LC 117/2018), que se refere, pela primeira vez, no cenário jurídico brasileiro, à 

expressão “cidades inteligentes”. É nessa perspectiva que surge a questão central 

dessa pesquisa: é possível conceber um modelo teórico e metodológico de 

Universidade ecotecnológica, com base em uma abordagem sistêmica, participativa 

e vivencial do Direito, da tecnologia e das atividades extensionistas? Nessa medida, 

faz-se necessário delimitar o papel das Instituições de Ensino Superior para a 
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promoção de uma autossuficiência tecnológica fundada no diálogo de saberes e na 

diferença e diversidade, com foco nas relações, padrões e contexto que compõem o 

currículo da educação para a sustentabilidade.  

Destaca-se, para tanto, o papel das comunidades universitárias nas quais 

alunos, professores, colaboradores, usuários, gestores e ainda os pais dos alunos 

compõem uma rede interligada de relações que atua em conjunto, em prol de 

intercâmbios cíclicos de ideias e informações. Essa troca enseja uma aprendizagem 

ecossocioeconômica, com enfoque metodológico-empírico, inclusive nas 

dimensões vivenciais e emocionais dos estudantes. Nesse cenário, o modelo de 

Universidade Ecotecnológica é apreciado à luz da teoria da reapropriação social da 

natureza, de Enrique Leff, e da figura do cidadão inteligente ou cidadão sensor 

enquanto elemento fundamental no panorama da participação social, fundada na 

diferença e diversidade, por intermédio das novas tecnologias.  

Assim, concebe-se a construção de modelo teórico de Universidade 

Ecotecnológica diante de espaços marcados por interações econômicas, sociais, 

ambientais e culturais interdependentes, a partir de uma abordagem sistêmica, que 

considera os aspectos locais ecológicos, culturais e tecnológicos. Diante disso, 

cumpre analisar a relação entre Direito, tecnologia e extensão universitária no 

contexto da sociedade de risco, no século XXI.  

Nessa perspectiva, avalia-se a viabilidade de se projetar uma universidade ou 

campus inteligente (smart university ou smart campus) e sustentável, de caráter 

ecotecnológico, voltada para a promoção da educação de qualidade e de 

comunidades universitárias igualmente inteligentes e sustentáveis, a partir do tripé 

ensino, pesquisa e extensão, organizado em redes transdisciplinares, com base legal. 

Ao abordar as possibilidades de contribuição das IES para a construção de 

comunidades inteligentes e sustentáveis, a Universidade Ecotecnológica abrange o 

conceito de universidades inteligentes ou smart universities e sustentáveis. Diante 

disso, ganham especial destaque, no presente projeto, os ODS 4, 9 e 11, que se 

referem, respectivamente, à: educação de qualidade; indústria, inovação e 

infraestrutura; e cidades e comunidades sustentáveis. Por eles, verifica-se, desde já, 

a necessidade de parceria entre Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, 

mercado, Poder Público, sociedade civil e os próprios cidadãos, em suas esferas 
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individual e coletiva. Com efeito, é preciso pensar estratégias aptas a promover, no 

contexto individual do cidadão, as capacidades necessárias para o comportamento 

sustentável do ser coletivo que ele compõe (LEFF, 2001). Parte-se, portanto, do 

raciocínio de que o conjunto dos indivíduos que compõem as IES é mais importante 

que o mero somatório de pessoas lá situadas. 

A pesquisa apresenta abordagem qualitativa, por meio de fontes bibliográficas 

e investigação documental, a partir do método de interpretação hermenêutica 

(MINAYO, 1994; VERGARA, 2010) na análise e definição de conceitos, observando-se 

a dimensão histórica e social, inferindo o porquê da necessidade de ações sócio e 

ambientalmente responsáveis a partir de dada configuração do cenário brasileiro, 

ressaltando o caráter ecotecnológico das instituições de ensino superior neste 

cenário, tendo como base as diretrizes da educação para a sustentabilidade e do 

saber ambiental. 

Parte-se de um diagnóstico realizado anteriormente sobre as ações 

socioambientais desenvolvidas na Universidade de Fortaleza - UNIFOR, por meio do 

qual foram levantados 407 projetos categorizados como: gestão ambiental, 

compromisso social e práticas educativas inovadoras. As iniciativas apontam para 

um modelo de universidade interdependente, inclusivo e inovador, em que se torna 

propício estabelecer uma aproximação do conceito de universidade inteligente e 

sustentável à noção de produtividade ecotecnológica, a que se refere 

Enrique Leff.  

 

1 UNIVERSIDADE, PRODUTIVIDADE ECOTECNOLÓGIA E AGENDA 2030 PARA UM 

FUTURO SUSTENTÁVEL   

 

O papel das Universidades é promover a conservação, memorização, 

integração e ritualização de uma herança cultural de saberes, permeadas por ideias 

e valores (MORIN, 2005). Nessa linha, é preciso avaliar qual o conceito de eficiência 

que ampara as ações das Instituições de Ensino Superior, com foco na diminuição 

da distância entre o dever ser e o ser, entre o direito e a realidade.  

Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, a humanidade alimenta e 

persegue a otimalidade de Pareto, que orienta o modelo logístico de economia. Com 
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efeito, Sen (1999) esclarece que a origem da economia se dá a partir de duas linhas 

políticas do pensamento: uma ligada à ética e a outra denominada logística ou 

engenheira. A primeira indica tarefas irredutíveis para a economia, no campo da 

ética. Seus defensores são Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, Francis 

Edgeworth, dentre outros.  

Já a logística ou engenheira ocupa-se de temas primordialmente logísticos e 

desconsidera questões como a delimitação do que pode promover o “bem para o 

homem” ou de “como devemos viver”. Sua origem deve-se a engenheiros de fato, 

como Leon Walras (economista francês do séxulo XIX), a partir de seus estudos 

acerca da solução de problemas técnicos nas relações econômicas, ligados ao 

funcionamento dos mercados. William Petty, François Quesnay, David Ricardo e 

Augustine Cournout também contribuíram para o desenvolvimento dessa vertente da 

economia (SEN, 1999). 

Contudo, o interesse individual do homem levou o Planeta a um estado de 

exaustão a partir dessa lógica produtiva implementada. Nessa perspectiva, a busca 

incessante por produtividade e eficiência tem levado a catástrofes ambientais que 

se multiplicam exponencialmente em meio à globalização dos riscos (ARAÚJO, 

2020). Assim, e com a pandemia de COVID 19, as críticas apresentadas a esse 

modelo desde a década de 1970 tornam-se cada dia mais claras e evidentes. A 

priorização de uma racionalidade econômica fragmentada não oferece ao homem, 

nem a qualquer outro ser vivo um futuro sustentável.  

Diante disso, a racionalidade ambiental de Enrique Leff (2006) propicia o 

planejamento e execução do processo de elaboração de novos conceitos, frente à 

racionalidade social e produtiva vigentes, mediante novos valores e potenciais. 

Nessa etapa, destaca-se o paradigma de produtividade ecotecnológica (LEFF, 1986) 

enquanto critério de uma eficiência a ser alcançada não só pelas universidades, mas 

por todos os atores sociais envolvidos na crise humanitária desvelada, de forma 

incontestável, pela pandemia de COVID 19.  

Esse modelo de produtividade articula os níveis ecológico, cultural e 

tecnológico de um dado contexto ambiental, em consonância com as bases 

materiais do mundo físico que recebe determinada sociedade. 
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O ambiente, através da articulação de processos ecológicos, culturais e sociais, 

faz surgir um potencial produtivo até agora ignorado pelas políticas económicas 

dominantes. Surge daí urna fonte de produtividade sustentável proveniente das 

articulações dos processos ecológicos que dão suporte e alimentam a produção 

e regeneração dos recursos naturais; da inovação de tecnologias produtivas e 

sustentáveis que amalgamam práticas e saberes tradicionais com a ciência 

moderna; da energia social contida na organização produtiva das comunidades; 

dos estilos culturais que definem a percepção dos recursos e das necessidades 

de cada comunidade. (LEFF, 2006, p. 483). 

 

Nessa medida, as práticas sustentáveis a serem implementadas pelas 

universidades devem ir além dos escritórios, clínicas e agências de práticas que, 

embora tenham relevante caráter social, são apenas uma parte da atividade prevista 

na dimensão do ensino, além de um componente obrigatório e curricular que não 

pode ser considerado como limite para essa atuação. Devem fazer parte da missão 

formativa de cada curso, em permanente contexto com as questões mais relevantes 

e atuais do mundo globalizado (TASSIGNY et, al., 2018), por meio da promoção de 

um novo conceito de produtividade.  

Para tanto, o agir sustentável deve ser estimulado no contexto de formação, 

como parte de atividades de pesquisa e extensão (CALDERÓN, 2012), uma vez que 

demanda aspectos de inovação e engajamento voluntário e consciente dos jovens 

estudantes. Com isso, além da motivação na formação, é possível promover o 

impulso dialógico, solidário (que permite integrar o estudante à sua condição de 

cidadão do mundo) e inovador nos universitários e em todos aqueles que participam 

e vivenciam os conteúdos, contextos e processos da universidade.  

No caso das IES privadas, uma avaliação positiva pautada na adoção de 

práticas sustentáveis tem o potencial de promover benefícios não só para a inclusão 

social, o desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Alcança a própria 

imagem da instituição, de maneira positiva, perante a sociedade. No caso das 

Universidades Públicas, ações desta mesma natureza podem conduzir a maiores 

aportes financeiros para investimento em pesquisa e tecnologia.  
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Nesse sentido, uma universidade interdependente, inclusiva e inovadora 

encontra-se vinculada ao conceito de produtividade ecotecnológica, no cenário local, 

e à Agenda 2030, no cenário global. Nesta, destacam-se, especialmente, as metas do 

ODS 4 da Agenda 2030 da ONU, por meio da qual as IES possuem o dever de 

promover conhecimentos e habilidades necessárias para um desenvolvimento 

sustentável, especialmente por meio da educação para o desenvolvimento 

sustentável e os estilos de vida sustentáveis; do ODS 9, com foco na construção de 

pontes com a indústria, inovação e infraestrutura, a fim de fortalecer a pesquisa 

científica e as capacidades tecnológicas de setores industriais; apoiar o 

desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais; aumentar 

significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação; além de 

envidar esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do 

mundo; e, ainda, do ODS 11, em prol do planejamento e construção/melhorias de 

instalações físicas acessíveis, inclusivas e eficazes para educação (ONU, 2015).  

Ademais, pode-se afirmar que a responsabilidade social universitária constitui 

uma das exigências da inclusão social, do desenvolvimento econômico e da defesa 

do meio ambiente (BOLLAN; DA MOTTA, 2008). Deve traduzir, portanto, um 

compromisso das universidades com a sociedade e, desse modo, enfrentar essas 

novas missões das universidades no século XXI, enquanto principais finalidades 

institucional e acadêmica, porque viabilizam perspectivas positivas nas ações de 

educação e comunicação, na conscientização e formação de novas gerações. 

Este fato sugere a responsabilidade social universitária como praxis 

formadora de profissionais com forte formação ética e cidadã, enquanto uma 

demanda local e global, a um só tempo. Com efeito, a questão das universidades em 

todo mundo é como organizar conteúdos, contextos e processos a partir do tripé 

ensino, pesquisa e extensão, como perspectiva de combate aos efeitos negativos 

não só da globalização, mas da própria relação existente entre o homem e o mundo.  

 

2 CIDADÃO-SENSOR E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DE UMA 

UNIVERSIDADE INTERDEPENDENTE, INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL 

 

A concepção de  uma  universidade  interdependente,  inclusiva  e  sustentável 
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pressupõe o esforço para a efetivação de uma nova formação humanística, no século 

XXI. O foco da formação deve aliar esforços transdisciplinares interdependentes, 

inclusão social e inovação à capacitação profissional, mediante processos 

permanentes de acompanhamento e avaliação.  

Certamente, se por um lado essa não é suficiente como única solução segura 

para a grande incerteza que desafia o futuro das instituições, trata-se de um caminho 

de orientação que deve alicerçar a reestruturação da educação superior, no séculol 

XXI. Em meio à complexidade da sociedade em rede, as metas estipuladas e o 

crescimento do volume e dos meios de acesso às comunicações demandam a 

ressignificação do processo da mente das pessoas, enquanto seres individuais, e das 

instituições, na condição de seres coletivos (LEFF, 2015).  

Logo, indivíduos e organizações devem revisar condutas e utilizar os 

conhecimentos gerados até o presente momento de forma transdisciplinar, com a 

sabedoria de quem preserva o passado para investir no futuro (MARCOVICH, 2002). 

Assim, é possível falar, efetivamente, em um conhecimento capaz de promover 

mudanças no cenário de complexidade existente. 

Do ponto de vista jurídico, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 estabelece expressamente a necessidade de proteção do meio ambiente, e 

inaugura, assim, o Estado de Direito Ambiental (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014), pelo 

qual a preocupação com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente é alçada 

à esfera de direito positivado, inserido no hall de direitos fundamentais basilares, 

inerentes a todos os homens e todas as mulheres. 

Neste sentido, as IES não podem deixar de aplicar/respeitar o parâmetro 

normativo vigente: devem agir em conformidade com as regras externas e internas 

da instituição. Em uma perspectiva reducionista, de cunho eminentemente legalista, 

o cumprimento da legislação vigente objetiva evitar qualquer tipo de sanção às 

instituições (BRAGA, 2014).  

Contudo, e não obstante a obediência às normas garantir estabilidade jurídica 

para as instituições, a adoção de um padrão que prima pela preservação do meio 

ambiente regional deve suplantar a mera condição de vitrine, que atesta uma imagem 

positiva às pessoas físicas e jurídicas engajadas em prol da questão social, 

ambiental e cultural, e passar a orientar a própria percepção humana, mediante uma 
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reforma do pensamento, tal qual recomenda Morin (2002). É preciso que as práticas 

das IES se encontrem em uma verdadeira simbiose com sua missão e valores, e 

sejam capazes de dialogar com os valores e as práticas dos cidadãos (em sua esfera 

individual e coletiva), do mercado, do Estado, do Terceiro Setor e da sociedade civil 

como um todo.  

Tais valores podem ainda ser definidos no âmbito pessoal: dignidade humana, 

liberdade, integridade etc; no social: equidade social, bem comum, desenvolvimento 

sustentável, aceitação e valorização da diversidade, solidariedade, participação etc. 

e por fim, no que se refere à universidade: excelência acadêmica, compromisso ético, 

interdisciplinaridade, etc (CALDERÓN, 2008). 

Nessa medida, interações com o mercado, o Terceiro Setor e a própria 

sociedade civil são muito bem-vindas e devem estar inseridas nos programas 

universitários, como meio de promover um diálogo transdisciplinar, inclusivo e 

inovador, tudo isso com respeito ao meio ambiente, em um cenário de 

desenvolvimento local pautado no conceito de produtividade ecotecnológica 

apresentado acima.  

Destarte, é possível conceber uma nova perspectiva formativa para o ensino 

superior no mundo globalizado, para além da mera formação profissional. Nessa 

medida, a colaboração das universidades é imprescindível para que seja possível ao 

homem viver em uma comunidade ecotecnológica, que alia esforços ecológicos, 

culturais e tecnológicos para um desenvolvimento sustentável (LEFF, 2006), que 

enseja a articulação dos sistemas de recursos naturais, significações culturais e 

tecnológicas. Logo, não basta edificar cidades e comunidades inteligentes, ou 

universidades inteligentes, é preciso que elas sejam sustentáveis, a partir de um novo 

conceito de produtividade.  

 

3 UNIVERSIDADE ECOTECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE  

 

A forma de aplicação mais típica de uma universidade ou campus inteligente 

é a aplicação da plataforma de ensino em rede, que conecta professores e alunos, e 

ajuda a enriquecer os recursos de aprendizagem dos alunos e o desempenho do 

professor. Todavia, a construção do campus inteligente não representa apenas uma 
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tendência, precisa ser combinada de perto com o aprimoramento da tecnologia 

educacional e da informatização dos recursos educacionais (BONFOUR, 2016; XU, LI, 

SUN, et al,  2019). 

Xu, Li, Sun, et. al. (2019) referem-se à estrutura de um smart campus como 

aquela baseada na Internet das Coisas e na computação nas nuvens, com recursos 

de hardware através de tecnologias de virtualização. Como exemplo, destaca-se a 

Universidade da Califórnia, que realizou investimentos no controle inteligente nas 

instalações de hardware do campus, e veio a possibilitar, assim, o monitoramento do 

ambiente. 

Em todo caso, o smartphone representa a ferramenta mais eficaz, pois além 

de facilitar a distribuição de alertas, serviços móveis e informações para habitantes, 

permite o uso de aplicativos aptos a ampliar a participação dos cidadãos, mediante 

o envio de dados e informação para os centros de gestão e controle da universidade. 

Na base desse discurso está a crença de que essas novas formas de interação social, 

agora móvel, colaborativa e interativa, via dispositivos móveis, são capazes de 

revolucionar o uso da informação e o engajamento político na sociedade 

informacional ou em rede (LEMOS; ARAUJO, 2018). 

Assim, o indivíduo “inteligente” é aquele que age como ativista político e 

questiona o status quo e/ou na condição de mero fornecedor de informação, no 

contexto de uma cidade ou universidade inteligente. Esta, por sua vez, pressupõe a 

figura do cidadão sensor, que participa dos problemas de sua cidade/universidade 

de forma ampla, ou fornece informações para os gestores (públicos ou privados), em 

uma acepção estrita. A finalidade é otimizar a eficiência burocrática ou até mesmo 

solucionar de maneira efetiva os problemas existentes em dado território, a partir da 

participação social, do valor sustentabilidade e do uso de TIC (aplicativos móveis). 

Em troca da informação ofertada ao sistema, o indivíduo obtém acesso mais amplo 

aos serviços ofertados pela cidade/universidade (LEMOS; ARAUJO, 2018).  

No Brasil, a Constituição Federal estabelece que o ensino universitário será 

regido pelo tripé do ensino, pesquisa e extensão. No entanto, para oferecer serviços 

atentos à indissociabilidade desse tripé é tarefa que requer programação estratégica 

das instituições de ensino superior. É nesse ponto que se destaca a necessidade de 

um novo olhar para o conceito de eficiência assimilado pelo ordenamento jurídico 
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constitucional brasileiro, que não condiz com o pensamento econômico reducionista 

proveniente da Revolução Industrial, no século XVIII.  

Trata-se de uma eficiência capaz de (re)conectar os aspectos econômico, 

social, ambiental e cultural de uma sociedade, especialmente no contexto da 

universidade, que age não apenas como local de armazenamento e preservação do 

conhecimento, mas também de ressignificação do conhecimento, diante da 

relatividade que caracteriza a verdade científica. 

Com efeito, é a universidade, segundo Luckesi (1985), que dá uma dimensão 

nova a tudo: a dimensão significativa da compreensão. Tal compreensão, todavia, 

deve suplantar os limites existentes entre as diversas áreas do conhecimento e 

caminhar para uma lógica transdisciplinar, em que esforços são reunidos para 

pensar o presente e o futuro, no interesse das atuais e futuras gerações.  

Nessa medida, Pedro Demo (2000) destaca a relevância da retomada do 

conhecimento disponível no ambiente acadêmico, e sua ulterior ressignificação, com 

mão própria. Esse é um dos ideais da universidade corroborado por Morin (2005), de 

que ela deve ser o local da herança cultural de saberes, ao mesmo tempo geradora 

de novas ideias.  

As ações dessas instituições encontram-se permeadas pela informação – 

que constitui o objetivo final da pesquisa, da inovação e do próprio objeto de trabalho 

de professores e pesquisadores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com 

isso, são capazes de promover um modelo de produtividade ecotecnológica, capaz 

de equilibrar aspectos ecológicos, culturais e tecnológicos, em um cenário local 

(LEFF, 1986), sem perder de vista o caráter comum dos bens ditos “globais”, como é 

o caso da água, do solo, do ar, entre outros. Para tanto, faz-se necessário investir na 

formação de cidadãos sensores, capazes de participar ativamente, inclusive por meio 

do uso de telefones inteligentes, sites ou aplicativos, do processo de construção de 

uma comunidade inteligente e sustentável, na esfera local e global.  

A influência das Instituições de Ensino Superior (IES) para a promoção de 

estilos de vida sustentáveis dá-se mediante a interação transdisciplinar entre os 

silos do conhecimento jurídico e tecnológico. Logo, dentre as missões de uma 

instituição do ensino superior, está a preocupação em preparar o aluno para o 

mercado de trabalho e para seu protagonismo na realidade em que se encontra 
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inserido, que repousa sobre fundamentos ecológicos, identidades culturais e 

territórios de vida.  

Com razão, é exatamente no cenário local que os cidadãos (atores sociais) 

podem e devem desempenhar o controle da degradação ambiental e mobilizar 

potenciais ambientais mediante projetos autogerenciados (LEFF, 2006). Essa 

iniciativa corresponde, essencialmente, ao dever ativo de sustentabilidade (FREITAS, 

2016). O Estado surge, nesse contexto, como a principal instância de governança 

ambiental, mas não a única. Junto a ele, organizações internacionais, organizações 

da sociedade civil (mais conhecidas como organizações não governamentais) e a 

própria sociedade civil devem enfrentar o desafio de participar da governança 

ambiental, mediante um processo de coesão social e enquanto conjunto de 

“instituições e estruturas de autoridades envolvidas na proteção do meio ambiente” 

(BOSSELMANN, 2008, p. 219).  

Para tanto, é preciso desenvolver um novo olhar sobre os bens públicos, que 

sofrem com a tragédia dos comuns de Garret Hardin, segundo a qual o uso comum 

de serviços ou recursos escassos ofertados pelo meio ambiente finda por levar à 

degradação dos mesmos (OSTROM, 2018). É nessa linha que ganha ênfase a 

ecoalfabetização ou educação para a sustentabilidade, uma pedagogia que se 

empenha em promover o ensino dos princípios básicos da ecologia e das habilidades 

essenciais para a construção e manutenção de comunidades sustentáveis, com 

fundamento em uma abordagem sistêmica, participativa e vivencial. Para Capra e 

Luisi (2014, p. 440), a educação para a sustentabilidade  

 

[...]precisa se tornar uma realidade de importância crucial para políticos, líderes 

empresariais e profissionais em todas as esferas, e deveria ser a parte mais 

importante da educação, em todos os níveis – desde as escolas primárias e 

secundárias até as faculdades, as universidades, e os cursos de especialização 

e de treinamento de profissionais. 

  

No ensino superior, destaca-se uma organização americana chamada Second 

Nature, situada em Boston, que já contribuiu para o reconhecimento dos princípios 

da ecologia em mais de quinhentas faculdades e universidades, durante vinte anos. 



 

 
 
 

Liane Maria Santiago Cavalcante Araujo ; Mônica Mota Tassigny |  401 

 

A instituição mantém redes de educação para a sustentabilidade nas esferas 

estadual, regional e nacional, e combate a fragmentação do conhecimento que se 

verifica no contexto acadêmico, com fundamento na demonstração da 

interdependência e interconexão entre questões sociais complexas, não lineares, 

aparentemente desconectadas, como é o caso dos problemas da população, 

economia, saúde, justiça social, segurança nacional e meio ambiente (CAPRA; LUISI, 

2014; MARÉCHAL, 2000). 

Acontece que o perfil da sociedade contemporânea, fruto da complexidade do 

mundo pós-moderno, muitas vezes impede que haja a retomada do conhecimento e 

sua reformulação por mãos próprias. É nessa perspectiva que se propõe, aqui, o 

conceito teórico de universidade ecotecnológica, que viabiliza a principal missão do 

ensino superior: formar cidadãos responsáveis e conscientes, que atuarão de forma 

eficiente não só no mercado de trabalho, mas em todas as esferas da sua vida, em 

prol de um futuro inteligente e sustentável.  

Nessa perspectiva, se por um lado o cidadão tem a liberdade negativa de não 

sofrer restrições ou interferências em relação a seus desejos albergados pelo 

ordenamento, por outro deve assumir uma liberdade positiva mediante participação 

dos processos de gestão e tomada de decisão, partilha da riqueza social e garantia 

da natureza jurídica de direito público daquilo que lhe pertence enquanto coletividade 

(BRESSER-PEREIRA, 1998), a exemplo do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, no interesse das atuais e futuras gerações. 

Assim, e com base nos conceitos de cidades inteligentes e escolas 

sustentáveis, propõe-se, por meio desta pesquisa, um modelo teórico de 

universidade ecotecnológica, a partir da união entre os conceitos de universidade 

inteligente e sustentável, em consonância com o paradigma de produtividade 

ecotecnológica de Enrique Leff (2006) e com os princípios dos processos ecológicos 

das redes; fluxos; ciclos; sistemas aninhados; equilíbrio dinâmico e 

desenvolvimento, assinalados por Capra e Luisi (2014).  

Com efeito, uma universidade inteligente não será, necessariamente, uma 

universidade sustentável (ARAÚJO; TASSIGNY, 2020). É preciso promover, para tanto, 

uma governança para a sustentabilidade, caracterizada por ser holística, baseada em 

valor e voltada para a importância fundamental da preservação da integridade 
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ecológica da Terra. Nesse desafio, inclui-se a obrigação de superar a limitação da 

governança ambiental a relações puramente sociais e buscar conhecimentos 

voltados para as relações de cunho ecológico (BOSSELMANN, 2008).  

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que é possível conceber um modelo conceitual de Universidade 

Ecotecnológica a partir do conceito de produtividade econtecnológica, que alia 

questões ecológicas, tecnológicas e culturais de uma dada realidade, ao paradigma 

da ecoalfabetização ou educação para a sustentabilidade. Para tanto, constata-se 

que a observação dos princípios ecológicos das redes, fluxos, ciclos, sistemas 

aninhados, equilíbrio dinâmico e desenvolvimento devem orientar essas ações no 

ensino superior, por meio das dimensões vivenciais e emocionais dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

Verifica-se, outrossim, que esse modelo condiz com o investimento em uma 

universidade interdependente, inclusiva e inovadora, alinhada com as metas 

estabelecidas nos ODS 4, 9 e 11, da Agenda 2030, da Organização das Nações 

Unidas, a serem executadas como uma finalidade institucional e acadêmica da 

tríplice função universitária de: ensino, pesquisa e extensão.  

Com isso, observa-se que a práxis formadora de profissionais com forte 

formação ética e cidadã constitui, simultaneamente, uma demanda local e global, 

como perspectivas de combate aos efeitos negativos da globalização, em meio à 

sociedade da informação. Para tanto, conclui-se que a universidade é o local de 

enfrentamento da obsolescência do conhecimento e das tecnologias, de um lado; e, 

de outro, das estratégias tradicionais da secular academia, que devem ser 

repensadas mundialmente quanto a suas missões institucionais.  

No Brasil, compreende-se que a educação superior deve implementar este 

movimento global de reflexão sobre as novas determinações e sobre o papel social 

da universidade, especialmente no que se refere à formação de cidadãos sensores, 

protagonistas no processo de ressignificação da relação homem-mundo denunciada 

por sua fragmentação e desvelada, de forma contundente, pela pandemia da COVID-

19. 



 

 
 
 

Liane Maria Santiago Cavalcante Araujo ; Mônica Mota Tassigny |  403 

 

Destarte, conclui-se que o investimento no tripé do ensino, pesquisa e 

extensão deve ser feito por meio de iniciativas transdisciplinares, inclusivas e 

inovadora, com foco no planejamento e execução de eficientes estratégias de 

abertura de novos espaços de aprendizagem. Com isso, torna-se possível 

implementar a vivência e o desenvolvimento de valores de cidadania e de 

conhecimentos técnicos fundamentais à formação profissional e ao 

desenvolvimento de competências para acesso ao mundo do trabalho.  

Para tanto, concolui-se que as universidades devem investir em projetos não 

apenas de um laboratório, coordenação, centro ou departamento, mas nos valores 

que devem permear toda a estrutura da instituição, o que não exclui a possibilidade 

de um setor específico concentrar esforços institucionais para cumprir este 

compromisso com a sociedade. Significa ainda, fazer valer como “currículo oculto” 

ou práxis curricular, valores direcionados ao desenvolvimento humano, dispostos em 

projetos pedagógicos e nas diretrizes institucionais que devem nortear as 

organizações do conhecimento, seus produtos e serviços, inclusos também, em toda 

sua estrutura gerencial.  

Por outro lado, verifica-se que este cenário demanda compromissos das 

universidades com a democratização das oportunidades e de acesso aos direitos do 

cidadão brasileiro, a partir da consciência da ética e da corresponsabilidade entre 

todos os atores sociais envolvidos na construção de uma sociedade mais justa e 

solidária. Desta feita, cabe às universidades brasileiras, públicas ou privadas, a 

sensibilidade de descobrir, historicamente, qual seu principal desafio em sua Região 

e no seu estado. 
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 18. JARDINS FILTRANTES: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O 

TRATAMENTO DE ESGOTO DO SISTEMA PRISIONAL DE SANTA CATARINA 
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Resumo: 

A proposta de Jardins Filtrantes como uma alternativa sustentável para o tratamento 

de esgoto do Sistema Prisional de Santa Catarina tem como objetivo propor ao 

Estado uma solução com viabilidade técnica, econômica e ambiental para o 

tratamento de efluentes, o que vai ao encontro da Agenda 2030. É de conhecimento 

que há diversas unidades no Brasil com problemas de infraestrutura, 

especificamente com relação ao tratamento de efluentes, infringindo além de 

questões ambientais, a dignidade da pessoa privada de liberdade. Assim, objetiva-

se demostrar os custos desta alternativa sustentável e sua viabilidade para o Estado, 

contribuindo além do fator econômico, práticas de educação ambiental ao apenado 

sobre os benefícios deste sistema, visando atender o pilar social e o 

consequentemente o aspecto da sustentabilidade. O estudo abordará o conceito, 

custos e tecnologia que envolve os Jardins Filtrantes, a legislação brasileira vigente 

e a utilização destes em cidades, a problemática do tratamento de efluentes e o 

Sistema Prisional, correlacionado com a técnica de tratamento de efluente 

tradicional e os objetivos do desenvolvimento sustentável. O método indutivo foi 
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utilizado no que se refere à metodologia, com base em reconhecidas obras 

doutrinárias, artigos científicos e legislação. 

Palavras-chave: Sistemas de tratamentos ecológico de efluente. Agenda 2030. 

Sustentabilidade. 

 

Abstract 

The proposal of Filtering Gardens as a sustainable alternative for the treatment of 

sewage from the Prison System of Santa Catarina aims to propose to the State a 

solution with technical, economic and environmental feasibility for the treatment of 

effluents, which meets the 2030 Agenda. It is known that there are several units in 

Brazil with infrastructure problems, specifically in relation to the treatment of 

effluents, violating, in addition to environmental issues, the dignity of the person 

deprived of liberty. Thus, the objective is to demonstrate the costs of this sustainable 

alternative and its viability for the State, contributing in addition to the economic 

factor, environmental education practices to the convict on the benefits of this 

system, aiming to meet the social pillar and consequently the aspect of sustainability. 

The study will address the concept, costs and technology that involves the Filtering 

Gardens, the current Brazilian legislation and their use in cities, the problem of 

effluent treatment and the Prison System, correlated with the traditional effluent 

treatment technique and the objectives of the sustainable development. The 

inductive method was used with regard to the methodology, based on recognized 

doctrinal works, scientific articles and legislation. 

Keywords: Ecological effluent treatment systems. Agenda 2030. Sustainability. 

 

1 Introdução 

 

Há uma massa carcerária de aproximadamente de 11 milhões de pessoas em 

instituições penais, conforme o Instituto de Pesquisa sobre Políticas de Crime e 

Justiça (ICPR, 2020). No Brasil, estes números chegam a 748.009 apenados, 

divididos em 2.700 estabelecimentos prisionais e com um déficit de vagas de 

312.925, segundo atualização do período de julho a dezembro de 2019 do 

Departamento Penitenciário Nacional (BRASIL; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
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SEGURANÇA PÚBLICA). Este excesso de pessoas que se encontram privadas de 

liberdade encontra-se em desafios em decorrência da falta de infraestrutura que o 

Sistema Prisional dispõe, sendo uma delas o tratamento de efluentes.  

Segundo a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que apresenta um 

relatório do diagnóstico da situação prisional em 17 Estados, além de diversos 

problemas identificados, especificamente menciona “problemas estruturais nos 

prédios: esgotos a céu aberto e sempre entupidos, forçando o contato dos presos 

com detritos, ocasionando doenças de pele e outros problemas de saúde” (BRASIL; 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS). Esta mesma situação foi 

abordada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com relação aos presídios 

femininos e seu péssimo estado de conservação. Em uma das unidades visitadas 

por juízes de execução penal foi relatado que o “esgoto chegou a invadir celas da 

maior prisão feminina do Estado, em Guaíba, na última temporada de chuvas. Com 

isso, a magistrada interditou o leito materno infantil, atingido pelos dejetos”. É 

importante frisar que a estrutura da unidade prisional era nova, porém, sem rede de 

esgoto, demonstrando um problema severo (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 

2017). 

Em Santa Catarina estes problemas não são diferentes da realidade do país. 

“O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) obteve medida liminar para 

determinar que o Complexo Penitenciário de Curitibanos paralise imediatamente o 

lançamento de efluentes a céu aberto [...]” (SANTA CATARINA; MINISTÉRIO 

PÚBLICO). 

Neste contexto, apresenta-se o uso de Jardins Filtrantes que se caracterizam 

como sistemas de tratamentos ecológico de efluente, sendo uma solução 

sustentável para amenizar os problemas já existentes no Sistema Prisional, a fim de 

buscar e corrigir os antigos erros que ainda persistem na infraestrutura, os quais 

sofrem com esta falta de planejamento. Observa-se que dos atuais gastos 

proeminentes investidos pelo Estado, pode haver uma redução de investimento 

considerável, além de contribuir de forma sustentável a toda sociedade e gerar uma 

qualificação ao apenado, concorrendo para sua profissionalização. Assim, o 

presente trabalho vai abordar, portanto, o conceito de Jardins Filtrantes, custos e 

tecnologia, a legislação brasileira vigente e a utilização destes em cidades, a 
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problemática do tratamento de efluentes e o Sistema Prisional, correlacionando a 

técnica de tratamento de efluentes e os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Será utilizado no que se refere à metodologia o método indutivo, fundamentado em 

obras doutrinárias reconhecidas, artigos científicos e legislação. 

 

2 Jardins Filtrantes – conceito, tecnologia e custo 

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, define Jardins Filtrantes como: 

 

[...] uma alternativa para dar destino adequado ao esgoto proveniente de pias, 

tanques e chuveiros, ricos em sabões, detergentes, restos de alimentos e 

gorduras – a chamada “água cinza”. Trata-se de um pequeno lago com pedras, 

areia e plantas aquáticas onde o esgoto é tratado. Sua manutenção é muito 

simples, contribui com a sustentabilidade do meio ambiente e ainda traz 

harmonia paisagística. 

 

Segundo Rocha et al (2020), os Jardins Filtrantes são uma tecnologia francesa 

que utiliza as plantas para tratar efluente doméstico e industrial, tendo como maior 

objetivo a melhoria da qualidade de água. Podem ser utilizados na alternativa 

secundária ou terciária, removendo nutrientes e reduzindo taxas de DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio) do efluente. Nestes 

filtros verticais e horizontais com granulometrias e canais drenantes associados a 

espécies específicas, havendo a purificação das águas, cuja tecnologia é inspirada 

na natureza dos grandes alagados naturais e nas especificidades de plantas 

depuradoras. 

Enquanto as Bacias de Evapotranspiração (Tratamento de efluentes 

domésticos) realizam a limpeza das águas negras e cinzas - efluente doméstico e 

animal, com grande demanda orgânica; os resíduos tóxicos, os extraídos por plantas 

fitorremediadoras, a partir da metabolização dos compostos são transformados em 

outros complexos, menos agressivos.  
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O sistema também conhecido como Zona de Raízes consome toda água 

excedente do filtro, proporcionando uma segurança no nível biológico, que por ser 

um processo de fitorremediação3, não faz uso de aditivos químicos, utilizando um 

mix de espécies que não formam sementes, portanto, não alastram sem a ação 

humana. É uma solução natural integrada com a natureza. Segundo Canalli et al 

(2018), “este sistema trata a água de forma sustentável, com redução de consumo 

energético de 80%, eficiência até 99% no tratamento, com redução de lodos e sem 

produzir mau cheiro”. 

Vale mencionar que a proposta de Jardins Filtrantes como modalidade de 

paisagismo funcional é elencada na dinâmica natural ecossistêmica de aproveitar os 

recursos da natureza, dentro da perspectiva de cuidado com o ambiente.  

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, mencionam 

que apenas 46,3 % do esgoto é tratado e, apenas 53,2 % do total da população 

brasileira tem atendimento com rede de esgoto (BRASIL; MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2018). Esse entendimento também é destacado por 

Soldati et al (2018), quando menciona que 45 milhões de brasileiros sofrem com a 

falta de tratamento de esgoto. Segundo Lisboa et al (2013), fatores como 

insuficiência de saneamento prejudicam significativamente na qualidade de vida da 

população, seja em problemas de ordem social ou ambiental.  

A Constituição da República Federal (1998) em seu Art. 225, garante direito 

universal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste contexto, ressalta-se 

que a utilização dos Jardins Filtrantes atende os requisitos do Capítulo VI, do Meio 

Ambiente da Constituição, e, por conseguinte as legislações dos Estados que 

necessariamente encontram-se em consonância com o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA. 

No que tange a custos, o pesquisador Renan Schlegel, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), explica que: 

 

O diferencial desse modelo é o custo, que é muito inferior ao de qualquer  Sistema 

                                                     
3 Segundo Andrade et al (2007, p.37), o termo Fitorremediação (solo), geralmente é “[...] usado para 
designar um conjunto de tecnologias e práticas agronômicas que empregam plantas e 
microorganismos associados para remediar solos contaminados”. 
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de tratamento, como lodos ativados, porque usa apenas a energia da gravidade, 

sem nenhum gasto de energia elétrica. “O sistema em si opera sozinho, com 

vistorias periódicas simples (TOLEDO). 

 

Um projeto realizado por Canalli et al (2018) na cidade de Itapiranga, Santa 

Catarina, mostrou um comparativo entre dois sistemas de estação de tratamento de 

efluentes (ETE), um convencional e outro com Jardins Filtrantes. O montante para a 

construção da unidade convencional teve um valor de R$ 2.616.781,62, prevendo o 

atendimento para 80% das pessoas do município. O valor total aproximado do 

sistema ETE com Jardins Filtrantes sairia por R$ 261.678,162, isto é, um valor 10 

vezes menor que o sistema convencional. Importante mencionar que além do custo 

econômico, a manutenção com a utilização de produtos químicos não seria 

necessária, “[...], além de não ser dependente de equipamentos eletromecânicos 

como o sistema convencional, o que ainda reduz os custos de energia elétrica”. 

Desta forma, a aplicação de Jardins Filtrantes pode resolver problemas 

relacionados a demanda de efluentes no Sistema Prisional. O atual modelo apresenta 

diversos problemas da estrutura física na qual foi projetado, pois sua dimensão ao 

número de vagas dos cárceres não condiz com o quantitativo entre vagas e presos, 

fazendo com que o sistema de esgoto ultrapasse sua capacidade e, em 

consequência, além de extravasar a demanda, contribui para proliferações de 

vetores, odores fétidos e insalubridade ambiental. 

Mais especificamente, em Santa Catarina, no complexo penitenciário de Itajaí, 

somente a ampliação do ETE para atender toda a unidade teve um custo de R$ 

1.600.000,00, dados estes da Secretaria de Estado da Administração, que resultaram 

a Concorrência nº 0160/2017, “Objeto: Contratação de empresa que forneça, projete 

ETE, [...]”. Já a unidade de São Cristóvão do Sul, o valor de construção custou aos 

cofres públicos R$ 2.648.497,20, através da Concorrência nº 0074/SJC/2017. Ainda, 

salienta-se que os gastos mensais para tratamento do esgotamento da fossa, 

desentupimento da tubulação, limpeza da caixa de gordura, inspeção e esgoto 

custam no ano aproximadamente um valor de R$ 273.000,00, dados estes referentes 

a unidade prisional citada (SANTA CATARINA; DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA). 
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Segundo Boa Nova (2016), a fábrica da General Motors do Brasil de Joinville / 

SC, adota o sistema de Jardins Filtrantes, sendo referência global em 

sustentabilidade e preservação ambiental. A tecnologia mencionada: 

 

[...] ocupam uma área de 650 m2 do total dos 3.500 m2 ocupados pelo sistema de 

tratamento de efluentes proporcionando uma expressiva economia de energia 

elétrica, superior a 60% se comparado a uma instalação convencional de 124 

MWh/ano, deixando de gerar 3,6 toneladas de CO2 por ano, além de o custo de 

implementação ser bem menor que uma convencional de igual porte (BOA NOVA, 

2016). 

 

Ainda, segundo Boa Nova (2016), os investimentos da utilização do sistema 

de Jardins Filtrantes permitiram o reuso de até 26 mil m³/ ano de água, 

proporcionando o uso em sanitários, jardinagem, irrigação entre outros que não 

necessitem de água potável. 

Outro caso de sucesso com a utilização da tecnologia vem da empresa L’Oréal 

Brasil, que com esta técnica no Centro de Distribuição de Santa Rita, no Rio de 

Janeiro, conseguiu além da gestão do tratamento de forma natural dos efluentes 

industriais, águas pluviais e sanitários, uma redução do consumo total de águas em 

cerca de 25%, decorrentes do reuso, fazendo com que a empresa juntamente com a 

Phytorestore Brasil ganhassem o Green Solutions Awards, categoria ‘Grande Prêmio 

de Infraestrutura Sustentável’, pelo emprego da wetecnologia Jardim Filtrante 

(ROBIN, 2017). 

Esta tecnologia utilizada pelas empresas vai ao encontro da sustentabilidade, 

pois conforme salienta Souza e Albino (2018), a “[...] busca pela implementação de 

centros urbanos conectados com ao meio ambiente reafirma a cidade como 

instrumento garantidor de direitos e dignidade, locus de democracia e integração 

social”. Assim, com tais considerações, faz-se necessário correlacionar o contexto 

acima com a legislação e a cidade, tema do próximo capítulo. 
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3 Jardins Filtrantes – legislação e cidade 

 

Hodiernamente, o ordenamento jurídico brasileiro conta com fartas 

legislações acerca do controle do descarte de efluentes, contemplando também a 

utilização inadequada, com o propósito de evitar problemas a sociedade. A 

legislação tem em seu foco balizar a quantidade de elementos químicos e biológicos, 

no decorrer do tratamento, que regressam ao meio ambiente, garantindo, portanto, 

um resguardo maior dos corpos d'água. O condicionamento destes efluentes está 

relacionado de maneira concreta com à saúde pública, uma vez que o descarte sem 

tratamento prévio, causa problemas ambientais, como por exemplo a degradação do 

ecossistema natural onde os dejetos são depositados, além do problema social, o 

qual tem o cenário ideal para à propagação de doenças, cujos indíces tem 

aumentado pela carência em saneamento básico (RIBEIRO et al, 2018). 

Neste contexto, a solução com a utilização de Jardins Filtrantes vai ao 

encontro de uma solução sustentável ao nosso ordenamento jurídico. O processo 

que envolvem a utilização de três espécies atualmente de "wetlands" - Jardins 

Filtrantes, proporciona a restauração d'água através de suas raízes, fazendo com que 

o ecossistema natural de áreas alagadas possa ser reaproveitado em prol da 

sustentabilidade. De acordo com o descarte, ao final do tratamento, seja devolvendo 

a um corpo d'água ou em linhas públicas, há avaliações que vão ao encontro das 

legislações que definem os diferentes indíces de fatores físicos e químicos que 

devem ser seguidos e avaliados quanto ao tratamento de efluentes sanitários 

(RIBEIRO et al, 2018). 

Tratando sobre a legislação que aborda o lançamento de efluentes, cita-se 

(BRASIL; CONAMA, 2005):
  

 

A Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 357/2005, de 

17 de março de 2005, publicada no DOU N° 053, de 18 de março de 2005, vem 

substituir a resolução N° 20 do CONAMA, e dispõe sobre a “classificação dos 

corpos de água e diretrizes para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes”. 
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O dispositivo do CONAMA claramente faz uma sinergia ao Decreto nº 8.468, 

de 08 de setembro de 1976 em seu capítulo I, que se preocupa com a prevenção e o 

controle da poluição da natureza, trazendo parâmetros de emissão de efluentes, com 

base na classificação dos corpos d'água. Desta maneira, os fatores da inserção da 

utilização de Jardins Filtrantes na organização de cidades modernas são 

perceptíveis e, vão ao encontro do equilíbrio entre homem, cidades e a natureza, 

tornando-se uma constância, neste sentido (RIBEIRO; GONÇALVES, 2016). 

Este mesmo entendimento é apresentado por Sharifi (2016) o qual,  

 

[...] aponta a relação entre as cidades jardins e o eco-urbanismo, por meio de 

uma análise histórica dos movimentos urbanísticos que procuraram equilibrar o 

modelo de cidade e sua relação com a natureza e sociedade. Os resultados 

mostram uma evolução no planejamento urbano, caracterizado pela abrangência 

das diversas dimensões da sustentabilidade. 

 

Observa-se também que, as possibilidades de urbanismo que estão 

relacionadas a um menor impacto ambiental, com técnicas que resultam em baixa 

exploração de recursos naturais geram um menor impacto de poluição. Ainda, 

contribuem quanto à captura de carbono, protegem e corroboram para a manutenção 

e o desenvolvimento da biodiversidade, resguardando desta maneira o encolhimento 

da poluição do ar, de águas, do solo e outros, além da não emissão de gases de efeito 

estufa. A cooperação que uma infraestrutura verde pode realizar é relevante na busca 

de recompor os serviços ecológicos que são praticamente extintos no processo de 

urbanização tradicional (SHARIFI, 2016). Assim, contribuem para o enriquecimento 

da imagem urbana, a qual apresentará espaços estimulantes e, portanto, 

aumentando a relevância social e ambiental dos projetos de arquitetura paisagística 

em cidades (CORMIER; PELLEGRINO, 2008). 

Ante o exposto, importante tratar neste contexto a problemática do tratamento 

de efluentes e o Sistema Prisional, pois diversas unidades no Brasil apresentam 

problemas de infraestrutura, inclusive em relação ao tratamento de efluentes. 
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4 A problemática do tratamento de efluentes e o Sistema Prisional 

 

O  Brasil  apresenta  um  deficit  de  vagas de 312.925, segundo atualização do 

período de julho a dezembro de 2019 do DEPEN (BRASIL; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA). Já em Santa Catarina o Estado apresenta um déficit de 5.645 

vagas com base no Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos 

Estabelecimentos Penais (CNIEP) (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA). Diante dos 

números apresentados, tem-se uma superlotação que permeia diversos problemas 

para a sociedade e, um destes é a problemática do tratamento de efluentes, pois 

muitas das estruturas físicas além de antigas, não apresentam uma infraestrutura 

para além de sua capacidade projetada inicialmente.  

Dados do relatório do diagnóstico da situação prisional em 17 Estados, 

realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, mencionam que além de 

entupidos os esgotos, estes são depositados a céu aberto, gerando graves 

problemas de saúde pública (BRASIL; COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

MINORIAS). Estes problemas foram também identificados nas rotineiras visitas 

realizadas pelos juízes do CNJ. Nos estabelecimentos prisionais femininos pode-se 

observar também os mesmos problemas e, foi relatado pela juíza responsável, em 

Guaíba, que com o excesso de chuvas, o esgoto da unidade transbordou adentrando 

na própria cela das internas. Na mesma inspeção foi apontado que uma estrutura 

nova não apresentou a rede de esgoto, demonstrando um problema severo 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017). 

A problemática não se restringe apenas a regiões com maior dificuldade de 

saneamento básico, mas atinge todo o Brasil. Em Minas Gerais, o Ministério Público 

do Estado instruiu a Ação Civil Pública nº 0087285.47.2012.8.13.0301, no Complexo 

Penitenciário de São Joaquim de Bicas, pedindo esclarecimentos sobre o 

lançamento do esgoto in natura no rio Paraopeba (MINAS GERAIS; SECRETARIA DE 

ESTADO DE DEFESA SOCIAL). No Rio Grande do Sul o MP do Rio Grande “[...] obteve 

quatro liminares, em ação civil pública ajuizada [...]”, fazendo com que o Estado, 

especificamente à Penitenciária Estadual da localidade, resolve-se imediatamente o 

“[...] o escoamento do esgoto cloacal, de modo a que não mais se derrame para o 

interior do presídio” (RIO GRANDE DO SUL; MINISTÉRIO PÚBLICO, 2008). 
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Relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que 

vivenciaram as condições do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís 

(MA), constataram que além de problemas com comida, falta de banho; o esgoto 

tornava o ambiente irrespirável (BRASIL; SENADO FEDERAL). Além dos problemas 

apresentados que geram uma demanda de saúde pública, em Campo Grande (MS), 

foi verificado que em cinco unidades prisionais os valores gastos com o consumo de 

água e esgoto, atingiam uma proporção de mais de R$ 2 milhões, prejudicando os 

investimentos em outras áreas (MATO GROSSO DO SUL; SECRETARIA DE ESTADO 

DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA). 

Em Santa Catarina foram também constatados problemas com relação ao 

tratamento de esgoto em diversas unidades, como Itajaí4, Joinville5, Curitibanos6, 

Lages7 entre outras. Tais fatores contribuem para que das 51 unidades prisionais do 

Estado, algumas apresentem interdição decretada pela Justiça. Neste contexto, e 

com os investimentos já realizados pelo Estado que já ultrapassaram os 5 milhões 

de reais em estações de tratamento de efluentes, os quais contemplam apenas 

algumas regiões. Ademais, não estão contemplados os gastos mensais com 

esgotamento da fossa, desentupimento da tubulação, limpeza da caixa de gordura, 

inspeção e esgoto, sendo que com a utilização do sistema de Jardins Filtrantes 

haveria uma contribuição significativa com os cofres públicos. 

Um estudo realizado por Abreu (2013), demonstrou que  

 

O capital de investimento para a construção desta ETE por Zona de raízes na 

Escola Municipal Epitácio Pessoa, totaliza o valor de R$ 3.833,53. Pode-se 

                                                     
4 Segundo o site NSC Total (2017), o Complexo Prisional da Canhanduba, situado em Itajaí, apresenta 
sérios problemas na infraestrutura do sistema de tratamento de esgoto. Somado a isso, o excesso de 
superlotação da mencionada unidade contribui para o agravamento da questão. 
5 Krieger (2019) discorre que o juiz da comarca de Joinville, em entrevista à RICTV Record, destacou 
que o problema da superlotação tem trazido graves consequências aos presos, pois, “As celas tem 
rachaduras, infiltrações e vazamentos de esgoto, [...].  
6 Em Santa Catarina, o Ministério Público “[...] obteve medida liminar para determinar que o Complexo 
Penitenciário de Curitibanos paralise imediatamente o lançamento de efluentes a céu aberto [...]”. 
(Santa Catarina; Ministério Público). 
7 Não diferente das outras unidades, em Lages, a problemática também é perceptível. Segundo site 
G1 (2016), “A unidade prisional do bairro Santa Clara não tem uma estação de tratamento, somente uma 
fossa. Com isso, parte do esgoto vai parar em um riacho do bairro. "Tem dia que vem bastante água, muito 
suja, e muito mau cheiro, muito ruim mesmo. A gente abre uma janela assim, daí não dá pra aguentar o 
cheiro, muito ruim", [...]”. 

https://www.nsctotal.com.br/
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mencionar que o investimento é de baixo custo, pois a população atendida pelo 

sistema é de 160 pessoas, ou seja, o capital de investimento é de R$ 23,95 por 

pessoa. 

 

Esta conclusão apresentada por Abreu está em sinergia com os valores de 

investimentos de baixo custo apresentado no estudo por Canalli et al (2018) na 

cidade de Itapiranga, Santa Catarina, o qual menciona a redução de um valor 10 vezes 

menor que o sistema convencional. Observa-se que além de econômico ao Estado, 

a problemática das estações de tratamento pode contribuir com pilares econômicos, 

ambientais e além disso, com o aspecto social na qualificação da pessoa privada de 

liberdade. 

Conclui-se assim, que “A partir da Sustentabilidade, a dicotomia entre sistema 

econômico e meio ambiente é transmutada em uma relação de equilíbrio e harmonia, 

com vistas à melhoria da vida social do homem” (SOUZA, 2012, p.240). Desta forma, 

apresentada a problemática do presente trabalho, é importante neste cenário fazer 

sua correlação com a Agenda 2030, a fim de trazer soluções para os problemas 

sociais, econômicos e ambientais, alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), com fomento na elaboração de políticas públicas no Sistema 

Prisional. 

 

5 Jardins Filtrantes e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Os Jardins Filtrantes têm no seu eixo de ODS, primeiramente, o Objetivo 3 - 

Saúde e Bem-Estar, que tem como intuito “assegurar uma vida saudável e promover 

o bem-estar para todos, em todas as idades’. Suas metas propõem apresentar 

aspectos de saúde e bem-estar (IPEA). Há também o Objetivo 4 - Educação de 

Qualidade: “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, o qual pretende 

fomentar a educação, com destaque para o desenvolvimento sustentável (IPEA). 

Importante elencar a ODS#6, que visa além de suas especificidades, a água, 

recursos hídricos, erradicação da pobreza, destaca-se a sustentabilidade ambiental, 

que juntamente com a água são fundamentais para a dignidade humana, isto é, 
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“acesso à água e ao saneamento [...]”. As metas do objetivo 6 associados a Jardins 

Filtrantes são: “[...], 6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene 

adequados e equitativos para todos, [...], 6.b Apoiar e fortalecer a participação das 

comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento” (BRASIL; 

SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA). 

No que se refere a Energia Acessível e Limpa, ODS#7, pretende “assegurar o 

acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos”. 

Esta ODS reconhece a importância de “atender às necessidades da economia e 

proteger o meio ambiente é um dos grandes desafios para o desenvolvimento 

sustentável” (IPEA). Outra que está vinculada é a ODS #11, que aborda “as cidades e 

os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 

Destaca-se no que se refere a Jardins Filtrantes o saneamento, em especial sua meta 

de nº 11.6 que define: “Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das 

cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 

municipais e outros” (BRASIL; SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA). 

Quanto ao Objetivo 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, chama-se a 

atenção a fim de tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 

impactos. A proposição da ODS#13 levanta o aspecto clima, na qual “[...] é encarado 

como estratégico para a mobilização dos atores capazes de promover as mudanças 

necessárias para impedir estas projeções de se tornarem realidade” (IPEA). 

Pode se elencar também o Objetivo 14 - Vida na Água, que vai tratar do 

seguinte aspecto: “conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares 

e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”. Como atualmente a 

poluição nos oceanos está alcançando níveis preocupantes, situações estas 

provocadas diretamente por atividades humanas, como poluição entre outras 

situações, a ODS#14, traz como metas gerenciar e proteger a vida na água. (IPEA). 

Por fim, observa-se que os ODS citados inferem não somente nas questões 

estruturais e econômicas para o Estado, mas atinge acima de tudo a dimensão social, 

permitindo ao apenado uma condição digna na sua pena e proporcionando a esta 

pessoa uma educação inclusiva e equitativa, fazendo com que haja reflexos na 

sociedade e nas gerações futuras que, “[...] poderão ter seus direitos assegurados, 
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em especial os direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia 

qualidade de vida” (SOUZA; PASOLD, 2019, p.57). 

 

CONCLUSÃO 

 

A tecnologia dos Jardins Filtrantes, os quais são considerados sistemas de 

tratamentos ecológico de efluente provenientes da França oportunizam um 

tratamento de esgoto com um custo reduzido em cerca de dez vezes quando 

comparado ao tradicional, auxiliando ainda no paisagismo local, econômico e 

sustentável. Além do custo reduzido há uma manutenção simples e viável 

economicamente devido a não utilização de energia elétrica, inferindo em 

considerável economia aos cofres públicos, o que seria também importante no 

Sistema Prisional carcerário, já que estes apresentam uma lotação superior a 

planejada, o que resulta em sérios problemas relacionados aos seus efluentes. Mais 

especificamente, a superlotação gera um ambiente mais insalubre, podendo 

ocasionar grande proliferações de doenças e de mau cheiro devido aos efluentes 

gerados e não tratados adequadamente. 

A viabilidade técnica, sustentável e econômica está no contexto de grandes 

empresas que fazem uso de Jardins Filtrantes como a General Motors, L’Oréal Brasil 

e Phytorestore Brasil. Os Jardins Filtrantes mostram-se além do fator econômico, 

uma questão fundamental no atual cenário da sociedade que é o cuidado com o meio 

ambiente. Tal entendimento e exemplos práticos no aspecto do tratamento da 

"águas cinzas" produzidas por estas, nos fazem visualizar uma proposta de solução 

sustentável para o Sistema Prisional, já tão sofrido. A solução apresenta suporte na 

vasta legislação brasileira vigente quanto a controle de descartes de efluentes, indo 

ao encontro do aproveitamento da utilização de Jardins Filtrantes no sistema 

carcerário, no qual constantemente há demandas de fiscalização. 

Difundindo-se por outros países a utilização deste sistema gera o popular 

eco-urbanismo, no qual busca-se o equilíbrio entre o meio ambiente, o qual faz parte 

dos Jardins Filtrantes através de plantas para a filtração de dejetos, aumentando 

quando aplicado na relevância ambiental de projetos arquitetônicos e/ou 

paisagísticos para as cidades, mas também no contexto prisional, visando inclusive 



 

 
 
 

Marcelo Coelho Souza;  Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza | 421 

 

a dignidade da pessoa humana. Portanto, tal solução contribui para os três pilares 

fundamentais da atual sociedade, ou seja, econômico, sustentável e social. 

Por fim, com base nos modelos de sucesso e economia apresentados, a 

proposta de projetar e instalar Jardins Filtrantes visando a diminuição da 

problemática associada aos esgotos no sistema penitenciário é fundamental no 

atual contexto das cidades. Há atualmente 51 unidades prisionais em SC e 

certamente os valores economizados pelo Estado seriam significativos, sem 

mencionar os aspectos sociais no ensino para a mudança comportamental dos 

detentos quanto a gestão dos resíduos ambientais dando visibilidade as boas 

práticas sustentáveis também no Sistema Prisional.  
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19. DIREITO, SUSTENTABILIDADE E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL: 

REFLEXÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DAS DUNAS MILENARES NO BAIRRO 

SABIAGUABA, EM FORTALEZA-CEARÁ 

 

LAW, SUSTAINABILITY AND ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT: 

REFLECTIONS ON THE PRESERVATION OF THE MILLENNIAL DUNES IN THE 

SABIAGUABA NEIGHBORHOOD, IN FORTALEZA- CEARÁ  
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Andrea Bezerra de Melo Girão Mota1 

Elania Cavalcante Cunha de Medeiros2 

RESUMO 

No Município de Fortaleza, o elevado crescimento populacional e o avanço da 

urbanização trouxeram como consequência a utilização desenfreada dos seus 

recursos naturais, o que traz sérios desequilíbrios para o meio ambiente. Desse 

modo, surge a necessidade de preservar os poucos componentes naturais ainda 

presentes no meio urbano, onde mais ocorrem os processos de desgaste ambiental. 

É nesse contexto que encontramos a importância do direito ambiental, de modo a se 

reconhecer os direitos da natureza e das garantias do futuro intergeracional, em 

consonância com o desenvolvimento econômico e social. O presente artigo tem 

como objetivo refletir sobre a importância de preservar os ecossistemas naturais 

existentes na capital cearense, com ênfase na Unidade de Conservação do Parque 

Natural das Dunas, no bairro Sabiaguaba. A partir do material coletado, foi possível 

produzir uma análise crítica da situação jurídica das dunas móveis do referido 

parque. Para realização do artigo, utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental. 

Como resultado, foram apresentadas sugestões de ações a serem realizadas, de 
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modo a preservar a faixa de areia milenar da unidade de conservação do Parque 

Natural das Dunas, no bairro Sabiaguaba. 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Sustentabilidade. Dunas de Sabiaguaba. 

 

ABSTRACT 

In the municipality of Fortaleza, the high population growth and the advance of 

urbanization have resulted in the unbridled use of its natural resources, which brings 

serious imbalances to the environment. Thus, the need to preserve the few natural 

components still present in the urban environment arises, there where processes of 

environmental wear and tear occur the most. It is in this context that we find the 

importance of environmental law, in order to recognize the rights of Nature and the 

guarantees of the intergenerational future, in line with economic and social 

development. This article aims to reflect on the importance of preserving the natural 

ecosystems existing in the capital city of Ceará State, with an emphasis on the 

Conservation Unit of the Dunes Natural Park, in the Sabiaguaba neighborhood. Based 

on the collected material, it was possible to carry out a critical analysis of the legal 

situation of the mobile dunes in that park. Bibliographic and documentary research 

was employed for the making of this article. As a result, some policies are presented 

and proposed, in order to preserve the ancient sand band of the conservation unit of 

the Dunes Natural Park, in the Sabiaguaba neighborhood. 

Keywords: Environmental Law. Sustainability. Sabiaguaba Dunes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após um período de intenso progresso econômico e avanços científicos da 

modernidade, a humanidade vivencia um crescente despertar, na pós-modernidade, 

de que as descobertas científicas e as vantagens tecnológicas não trazem somente 

benefícios para a sociedade. Como consequência, surgem preocupações voltadas ao 

desenvolvimento ambiental sustentável, apontando os efeitos maléficos do 

progresso econômico e científico que não levem em consideração a preservação 

ambiental, pois isso influencia na preservação da humanidade. Para discutir essa 

dicotomia sustentabilidade de um lado e progresso econômico do outro, o presente 
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artigo irá discorrer a respeito do caso da degradação ambiental nas dunas móveis 

do bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, Ceará.  

Com um banco de areia milenar, a Unidade de Conservação do Parque Natural 

das Dunas, na Sabiaguaba, é a mais antiga datação para a ocupação humana no 

Estado, localizada na zona leste da cidade de Fortaleza. No entanto, a região vem 

sofrendo inúmeros danos ambientais há anos, especialmente após a construção da 

CE-010, em 2018, pois é frequente a presença de trator e caminhão na região para 

retirar a areia que se acumula sobre a estrada. Não se trata apenas de retirar o 

material que invade a pista, mas o avanço que ocorre em direção ao corpo da duna. 

Se nenhuma providência for tomada, o referido desastre ambiental pode acabar, em 

breve, com um dos pontos mais bonitos de Fortaleza, essencial para o equilíbrio da 

região, em especial para a estabilização do clima.  

Diante do exposto surgem os seguintes questionamentos: como garantir o 

desenvolvimento econômico e social em consonância com respeito ao direito 

ambiental, a sustentabilidade e a racionalidade ambiental? O presente artigo tem 

como objetivo fazer uma análise crítica da situação atual das referidas dunas 

móveis, com ênfase temporal após a construção da CE-010, em 2018.  Para 

realização do trabalho, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, com 

abordagem qualitativa. 

No primeiro tópico, o artigo alerta para as profundas alterações que o homem 

causou no sistema planetário e reflete sobre a importância do pensamento 

sustentável para garantir o futuro das próximas gerações. No segundo tópico, são 

apontados os espaços territoriais protegidos pela Constituição Federal. Nos dois 

últimos itens, apresenta-se a Unidade de Conservação Parque Natural Municipal das 

dunas de Sabiaguaba e reflete-se sobre o papel do Estado e do Município para a 

preservação do referido parque. Ao final, são apresentadas sugestões para resolver 

o problema da areia que invade a estrada, recomendações essas que necessitam do 

apoio do Poder Público para serem efetivadas.  

 

1 RACIONALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  

 

A humanidade vive atualmente uma grande mudança estrutural, iniciada  com 
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a Revolução Industrial e consolidada no início do século XXI: a transição do período 

do Holoceno para o Antropoceno. (VIOLA, FRANCHINI E RIBEIRO, 2013). Na era do 

Holoceno, ocorreu uma estabilidade ambiental, iniciada desde a última glaciação até 

o século XX, quando a humanidade muito se desenvolveu. O Antropoceno é a atual 

época geológica, em que a humanidade tem perdido essa estabilidade ambiental por 

conta da sua atuação no meio ambiente, o que tem causado profundas alterações 

no sistema planetário. Essas mudanças foram muito bem estudadas e 

compreendidas no âmbito das ciências naturais, mas ainda estão longe de serem 

incorporadas às ciências humanas e jurídicas, embora tenha havido um despertar 

para o tema, pelo menos teórico. O fato é que a utilização dos recursos naturais e a 

alteração do ecossistema de maneira indiscriminada é algo que tomou proporções 

mundiais, impelindo a comunidade internacional a reconhecer a necessidade de se 

preservar os recursos naturais como condição necessária para garantir o 

desenvolvimento. 

A origem da degradação da natureza se confunde com a gênese da sociedade. 

O homem social, diante da sua grandeza e complexidade em relação aos demais 

componentes naturais, age como o detentor de todos os recursos e a sua má 

administração e as consequências dela perduram até hoje. O antropocentrismo 

exacerbado fez com que a humanidade concebesse a ideia de proprietária de tudo 

ao seu redor, fez utilizar a natureza sem pensar nas consequências que isso traria. 

(BELCHIOR, 2011, p. 67). 

Ressalte-se que o pensar ecológico não é algo que vem com a humildade do 

homem em reconhecer a natureza como essencial, mas uma ação que reflete que ele 

percebe e sente a crise ambiental e suas consequências, o que traz uma mudança 

de pensamento que aponta para um comprometimento de todos com uma 

concepção mais abrangente, sistêmica e holística do próprio meio-ambiente, assim 

como da não-isenção e da responsabilidade do homem pela vida. Como 

consequência, essa realidade muda também o Direito, enquanto ciência social, que 

passa a ter um pensar ecológico, uma racionalidade ambiental desenvolvida com a 

crise, com os desastres. (MEDEIROS, 2004, p. 39). 

O termo “racionalidade ambiental” foi proposto pelo sociólogo ambientalista 

Enrique Leff, com objetivo de promover uma mudança paradigmática, um processo 
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transformador, necessário para superar o quadro atual, assentado na racionalidade 

econômico-instrumental como modelo hegemônico. Em seus escritos, o autor 

questiona os alicerces da sociedade moderna que codifica e valoriza a natureza 

simplesmente como produtos de consumo, guiados pelas regras do livre comércio, 

com fins na obtenção de lucros, e sustentados pelas lógicas de uma política 

neoliberal ambiental. Desse modo, ele propõe uma revisão completa do modelo atual, 

garantindo ao cidadão o direito democrático de participar da tomada de decisões dos 

processos de gestão ambiental, o que nos seus dizeres chama de Reapropriação 

Social da Natureza (LEFF, 2010).  

Fazendo um recorte no tempo, a partir da década de 70, percebemos a 

alteração da postura mundial no que concerne à proteção ambiental, suscitando 

princípios ambientais que alteram a postura dos países quanto à administração dos 

recursos naturais, bem como quanto à atividade legiferante e à interpretação do 

Direito.  

Em 5 de junho de 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano – Conferência de Estocolmo - marcou a preocupação com a questão 

ambiental global de forma articulada, colocando o meio ambiente, de forma 

definitiva, na agenda de temas internacionais, passando a entrar para a lista de 

prioridades. (PADILHA, 2010, p. 7-8). Esse é o ponto que fixa uma mudança da 

atuação paliativa para a tomada de medidas preventivas que passam a constituir a 

preocupação central dos Estados, não só à vista de medidas contra a poluição, mas, 

sobretudo, de atividades de preservação de setores inteiros da vida selvagem da flora 

ou da fauna. (SOARES, 2003, p. 37).  

Dentre os movimentos internacionais, merece destaque a Eco 92, na qual 

muito se discutiu acerca do desenvolvimento sustentável, que teve, em linhas gerais, 

como escopo assegurar, de forma inédita, as condições propícias ao bem-estar 

físico e psíquico no presente, sem empobrecer e inviabilizar o bem-estar no amanhã. 

(FREITAS, 2012, p. 15-16). 

O princípio do desenvolvimento sustentável vem unir dois direitos relevantes 

para o bem-estar da humanidade: o direito ao desenvolvimento e o direito ao 

equilíbrio ecológico. (MACHADO, 2020) 
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Aqui, merece destaque o conceito trazido no artigo 3º, III do Decreto 6.040/07, 

o qual estabelece como desenvolvimento sustentável “o uso equilibrado dos 

recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, 

garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras” (BRASIL, 2007). Tal 

dispositivo traduz uma ética que transcende o altero visível, suscitando o valor 

solidariedade, dando aval para a humanidade fazer uso dos insumos naturais para o 

progresso, desde que este não se revele predatório. 

A natureza multidimensional da sustentabilidade alerta a humanidade de que 

não é o desenvolvimento que molda à sustentabilidade, mas esta que condiciona o 

desenvolvimento, de maneira a ensejar o bem-estar das gerações. A 

sustentabilidade, portanto, revela uma nova ética, baseada em um dos imperativos 

categóricos de Kant3, que consiste em agir de modo tal que possa ser universalizada 

a produção do bem-estar duradouro, no íntimo e na interação com a natureza 

(FREITAS, 2012, p. 55-61). Como consequência, as ações da sociedade como um 

todo, a hermenêutica jurídica, o processo legislativo, todas as áreas científicas, 

sociais, etc. devem agir perante a natureza de forma que aquela ação possa ser 

universalizada e as suas implicações também. 

Essa universalização deve levar em consideração as presentes e futuras 

gerações. Em uma releitura dos imperativos categóricos kantianos, em defesa da 

responsabilidade social perante a natureza, o imperativo é transmudado para que o 

ser humano aja de modo que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a 

permanência de uma autêntica vida humana sobre a terra. (JONAS, 2006). Portanto, 

o desenvolvimento sustentável está além da esfera jurídica e social, pois perpassa a 

ética intra e intergeracional.  

Lançando este olhar ético sobre o desenvolvimento sustentável, percebe-se 

que pensar em sustentabilidade, em consonância com o desenvolvimento, afasta a 

ideia de um ecoxiitismo e conclama uma nova forma de progresso. O que se pretende 

é uma forma limpa de progredir nos mais diversos âmbitos sociais. (SÉGUIN, 2006, 

p.131). 

                                                     
3 “Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei 
universal. ”(Kant apud FARIA, Maria do Carmo Bettencourt de. Direito e Ética: Aristóteles, Hobbes e 
Kant. São Paulo: Paulus, 2007 p.133). 
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O desenvolvimento sustentável busca superar os conflitos entre 

racionalidades alcançando uma racionalidade ecológica que abranja o 

desenvolvimento, a economia, a cultura e os demais aspectos sociais. 

Importante ressaltar que a utilização dos recursos naturais com o intuito de 

promover atividades econômicas deve estar aliada a um desenvolvimento planejado 

e responsável, de modo a evitar ou até mesmo diminuir as possibilidades de risco 

ambiental. Isso é o que se denomina como sustentabilidade, que se revela como um 

conceito sistêmico vinculado à continuidade da vida humana. Em uma visão 

completa, tal conceito deve envolver aspectos não somente econômicos, mas 

também sociais, culturais e ambientais da sociedade. (BELCHIOR, 2011, p. 133). 

O princípio da responsabilidade, que envolve essa ética solidária e deve 

fundamentar o desenvolvimento sustentável, está claro na CF/88, sobretudo no 

caput do artigo 225, que, embora não traga de forma literal o princípio ora analisado, 

deixa clara a sua essencialidade. 

O artigo supracitado anuncia uma gestão compartilhada do meio ambiente, 

pautada no princípio da solidariedade, incumbindo ao poder público e à sociedade o 

dever de manter o equilíbrio ecológico para as presentes e futuras gerações, 

inaugurando um paradigma de interpretação e aplicação da legislação pátria.  

O capítulo VI, da CF/88, é reflexo do chamado esverdeamento da constituição 

e deste se colhe uma série de deveres impostos ao poder público e à coletividade. O 

direito-dever trazido pelo artigo supramencionado demonstra a importância dos 

direitos ambientais de participação, bem como do aspecto institucional da 

sustentabilidade.  

Aqui, imprescindível atentar para as dimensões essenciais da juridicidade 

ambiental, a saber, as dimensões garantístico-defensiva, positivo-prestacional, 

jurídica irradiante para todo o ordenamento jurídico e jurídico-participativa. Nestas 

dimensões, as esferas público e privada estão vinculadas (CANOTILHO, 2015, p.26).  

O poder público no exercício das suas funções administrativa, legislativa e 

jurisdicional tem o dever de observância da sustentabilidade, seja nas suas 

atividades meio ou fim. Neste ponto, quanto ao aspecto institucional, merece 

destaque o Poder Judiciário que vem abrindo horizontes para uma proteção holística 

do meio ambiente., interpretando o artigo 225 da CF/88 com olhar ético e mitigando 
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o antropocentrismo, sem deixar de atentar para os aspectos econômicos e culturais 

decorrentes da sustentabilidade. 

É notório que a constituição ecológica, fruto do já mencionado 

esverdeamento, impõe a disponibilização de instrumentos para a atuação da 

coletividade.  A participação popular na gestão dos recursos aponta para a busca de 

uma Justiça ambiental (ACSELRAD et al., 2009), o que perpassa a atuação do 

judiciário. 

Desta feita, ao cidadão deve fazer uso dos instrumentos processuais e não-

processuais disponíveis para cumprir o seu dever de proteger o meio ambiente, 

garantindo assim a plenitude do seu direito ao equilíbrio ecológico. 

É certo que o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e a 

urbanização crescentes impõem ações múltiplas para proteção dos recursos 

naturais essenciais ao equilíbrio fundamental. 

 

2 SUSTENTABILIDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ESPAÇOS TERRITORIAIS 

PROTEGIDOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Importante ressaltar que a sustentabilidade é um caminho sem volta, tendo 

em vista que a humanidade tende a ampliar a salvaguarda da dignidade da pessoa 

humana, para aquém do qual não se deve retroceder.  

Em termos gerais, essa é a ideia consubstanciada na assim designada 

garantia (princípio) constitucional da proibição de retrocesso. Da mesma forma que 

ocorre com a proibição do retrocesso social, a proibição do retrocesso ambiental 

está relacionada com o princípio da segurança jurídica. A estabilidade institucional 

é fundamental para o exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos, na medida 

em que a dignidade humana não será protegida onde houver instabilidade jurídica 

que não estejam mais em condições de, com um mínimo de segurança e 

tranquilidade, confiar nas instituições sociais e estatais (incluindo o Direito) e numa 

certa estabilidade das suas próprias posições jurídicas. Para efetivar essa proibição 

ao retrocesso, necessário que haja uma conscientização de que o estado 

socioambiental de Direito mantenha uma postura vigilante e proativa de proteção ao 

meio ambiente, investindo em critérios racionais e razoáveis que balizem o controle 
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dos atos estatais naquilo em que comprometem os níveis indispensáveis de 

proteção, não apenas do ambiente natural em sentido mais estrito, mas dos direitos 

fundamentais e da dignidade humana e da vida compreendidos em perspectiva mais 

ampla. (SARLET, 2019). 

A Constituição Federal de 1988 positiva, em seu artigo 225, o direito ao 

equilíbrio ecológico, deste decorrendo numerados deveres incumbidos ao poder 

público, dentre estes o de definir espaços territoriais que possuem características 

ambientais relevantes, para que sejam protegidos.4 

Do dispositivo supramencionado decorre o chamado Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), regulamentado pela lei 9.985/2000. De acordo 

com o art. 7º da referida lei, as unidades de conservação são divididas em duas 

categorias: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. 

Na primeira categoria, encontramos a Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Na segunda 

categoria, por sua vez, encontramos a Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante 

Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

A criação destas unidades não se dá necessariamente por lei, vez que a Lei 

9.985/2000 não trouxe essa exigência, aduzindo, em seu artigo 22 que pode ser 

criada por ato do poder público5. Lado outro, a alteração ou supressão não segue a 

mesma lógica, posto que a CF/88 exige uma Lei.6 

É cediço que a CF/88 dispõe que é dever de todos os entes da federação 

estabelecerem espaços territoriais especialmente protegidos. Tal disposição 

coaduna com a competência comum dos entes federativos no que concerne à 

proteção ambiental. Em atenção a tal dever constitucional, o Município de Fortaleza 

instituiu, mediante decreto de número 11986/06, a UC Parque Natural Municipal das 

                                                     
4  Art. 225, III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; (BRASIL, 1988) 
5 Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público. (BRASIL, 2000) 
6 Art. 22, §7º - A desafetação ou reducação dos limites de uma unidade de conservação só pode ser 
feita mediante lei específica. (BRASIL , 2000). 
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Dunas de Sabiaguaba, estando este inserido no grupo de unidades de conservação 

de proteção integral.  

 

3 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DAS DUNAS DE 

SABIAGUABA   

 

Situado no litoral leste da cidade de Fortaleza, Sabiaguaba é considerado o 

único bairro que ainda possui uma configuração natural parcialmente conservada na 

zona costeira da capital do estado do Ceará (SOUZA; SILVA; VASCONCELOS, 2009, p. 

8). Embora o Município de Fortaleza tenha poucos ecossistemas litorâneos originais 

na atualidade, existe, no referido bairro, um campo de dunas parcialmente 

conservado. É nesta área que está localizado o único campo de dunas existente na 

cidade, uma faixa de praia que ainda não está intensamente ocupada por barracas e 

residências, como as outras praias de Fortaleza, áreas de manguezais, planícies 

fluviomarinhas, áreas de inundação sazonal e lagoas interdunares.   

 Em 20 de fevereiro de 2006, por meio dos decretos municipais nº 11986 e 

11987, foi criado duas Unidades de Conservação pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza: o Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba e a Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Sabiaguaba, com o objetivo de minimizar os impactos existentes 

e os vindouros aos ecossistemas da região.7  

Em 7 outubro de 2009, após pressão social, foi aprovada a Lei Municipal nº 

9.502/09, por maioria absoluta da Câmara de Vereadores de Fortaleza, que criou a 

Área de Relevante Interesse Ecológico das Dunas do Cocó, localizadas na 

Sabiaguaba, resguardando-as ainda mais.  

Essa mesma pressão social fez com que a Lei Complementar nº 062/2009 – 

o Plano Diretor Participativo de Fortaleza – definisse o Bairro Sabiaguaba, no 

Capítulo II, como integrante da Macrozona de Proteção Ambiental, contendo zonas 

de preservação, de recuperação e de interesse ambiental. 

Em 2010, foi elaborado o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das 

Dunas de Sabiaguaba (PNMDS) e da Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba 

                                                     
7 https://www.sema.ce.gov.br/wp-content/uploads/parque-municipal-sabiaguaba.pdf 
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(APA), com o objetivo principal de atender as exigências da Lei n° 9.985 – do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) –, de 18 de julho de 2000. Segundo o 

relatório, o PNMDS mede, aproximadamente, 467.60 ha, e a APA, 1.009.74 ha. Essas 

Unidades de Conservação dispõem de ambiência com faixa praial, dunas móveis e 

fixas, mangue sendo banhada pelos rios Cocó e Pacoti (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA, 2010). 8 

Essencial para o bioma da capital cearense, as dunas da Sabiaguaba são 

consideradas áreas de proteção ambiental pela riqueza de recursos naturais. A porção 

verde da região é fundamental para o equilíbrio do clima no Município, pois é um dos poucos 

espaços com natureza na cidade. Embora haja uma luta intensa em prol da 

conservação das referidas dunas móveis, há crescentes construções na região, a 

exemplo da estrada CE010, em 2018. Em agosto de 2019, o Ministério Público do 

Ceará propôs uma Ação Civil Pública, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de 

número 0408380-38.2019.8.06.0001, contra o Governo do Estado do Ceará, a 

Superintendência de Obras Públicas (SOP), a Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (Semace) e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, objetivando a reparação 

dos danos ambientais na Unidade de Conservação do Parque Nacional das Dunas da 

Sabiaguaba, após a construção da CE-010. Na referida ação, o Ministério Público 

alegou que o licenciamento ambiental das obras foi concedido irregularmente, pois 

ao contrário do que foi previsto pelos órgãos ambientais competentes, ocorre uma 

“permanente mortandade faunística e uma perene necessidade de se retirar a areia 

proveniente das dunas da rodovia. Logo, fica inequivocamente demonstrado que a 

instalação desse trecho de rodovia, a qual contou com a anuência do Estado do 

Ceará, foi extremamente prejudicial ao ecossistema local”.9 

Conforme consta na referida Ação Civil Pública, os pareceres técnicos sobre o 

projeto piloto de manejo das dunas de Sabiaguaba, produzido pelo Conselho Gestor 

das Unidades de Conservação de Sabiaguaba, alertaram que as intervenções 

propostas pela Departamento de Estrada e Rodovia (DER) causariam sérios danos 

                                                     
8 Disponível em: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-
ambiente/planejamento/plano_de_manejo_da_sabiaguaba.pdf . Acesso em:20/05/2021. 
9 Disponível em: http://www.mpce.mp.br/2019/08/27/mpce-ingressa-com-acao-contra-governo-
do-estado-e-prefeitura-de-fortaleza-para-reparacao-de-danos-ambientais-nas-dunas-da-
sabiaguaba/ . Acesso em:20/05/2021 
 

https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/planejamento/plano_de_manejo_da_sabiaguaba.pdf
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/planejamento/plano_de_manejo_da_sabiaguaba.pdf
http://www.mpce.mp.br/2019/08/27/mpce-ingressa-com-acao-contra-governo-do-estado-e-prefeitura-de-fortaleza-para-reparacao-de-danos-ambientais-nas-dunas-da-sabiaguaba/
http://www.mpce.mp.br/2019/08/27/mpce-ingressa-com-acao-contra-governo-do-estado-e-prefeitura-de-fortaleza-para-reparacao-de-danos-ambientais-nas-dunas-da-sabiaguaba/
http://www.mpce.mp.br/2019/08/27/mpce-ingressa-com-acao-contra-governo-do-estado-e-prefeitura-de-fortaleza-para-reparacao-de-danos-ambientais-nas-dunas-da-sabiaguaba/
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ao ecossistema das dunas locais. Os pareceres foram feitos por Jeovah de Andrade 

Meireles e Vanda Claudino Sales, professores doutores do departamento de 

Geografia da Universidade Federal do Ceará, que alertaram para o fato de que a 

estrada nunca sequer deveria ter sido construída em uma unidade de conservação 

de proteção integral, sobretudo no sopé de uma duna móvel. 

Naquela época, o Ministério Público requereu que a Superintendência de 

Obras Públicas adotasse medidas paliativas para redução dos danos causados ao 

ecossistema – como a instalação de redutores da velocidade no trecho entre a ponte 

do Rio Cocó e a Rodovia CE-010 – e que os órgãos competentes se abstivessem de 

realizar, licenciar ou autorizar qualquer forma de intervenção danosa às Dunas da 

Sabiaguaba. 

Nos pedidos principais à Justiça, o MPCE requestou a condenação dos réus 

para, solidariamente, restabelecer, manter, proteger e conservar o ecossistema das 

Dunas da Sabiaguaba, e para obrigá-los a promover, de acordo com o dano 

produzido, o estabelecimento de uma zona de duna adjacente às dunas já existentes 

nessa região, com volume de areia equivalente ao que foi removido da CE-010 (7.700 

m³); a quantificação dos danos causados, por meio de perícia, para pagamento e 

indenização por danos materiais e morais coletivos; dentre outros pedidos.   

Após a construção da estrada, como era de se esperar, as dunas móveis 

invadiram o asfalto. No dia 15 de dezembro de 2020, foi autorizada judicialmente a 

remoção da areia no trecho compreendido entre a Ponte do Rio Cocó e a rodovia, mas 

de modo circunstancial, apenas quando necessário. A medida valia apenas para 

retirada de sedimentos que estivessem na via, mantendo distanciamento ambiental 

seguro de preservação da base da duna, conforme observância do Plano Provisório 

de Manutenção da Rodovia. Ao entender que a areia estava sendo retirada além do 

que fora acordado, o Ministério Público requereu junto à 3ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca de Fortaleza, em janeiro de 2021, a intimação da Secretaria de Obras 

Públicas por desobediência na preservação da base das dunas da Sabiaguaba, em 

caráter de urgência. A intimação definiu prazo de 24 horas para que a SOP 

encaminhasse ao órgão ministerial um Relatório Circunstanciado das intervenções 

realizadas no corpo da duna. A Justiça, então, ordenou a suspensão imediata da 

retirada de areia das dunas da Sabiaguaba e determinou que o Estado e o Município 
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se abstivessem de realizar, licenciar ou autorizar qualquer forma de intervenção 

danosa às referidas dunas. Além disso, buscando resguardar a segurança de 

trafegabilidade na via, os entes estaduais e municipais deveriam tomar as 

providências necessárias de sinalização, a critério da engenharia de trânsito, para 

redução da velocidade na via CE-010, no trecho entre a ponte do Rio Cocó e a Rodovia 

CE-040, bem como para alertar e dar ciência aos transeuntes do local de existência 

de duna móvel, integrante de Unidades de Conservação do Parque Natural Municipal 

das Dunas da Sabiaguaba e da Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba.  

Para resolver de modo definitivo o conflito entre a CE010 e as dunas de 

Sabiaguaba, o vereador Gabriel Aguiar (PSOL) apresentou, em janeiro de 2021, um 

projeto para a construção de um ecoduto, de modo a revestir a pista com uma 

cobertura de concreto. Essa estrutura seria capaz de permitir que a duna passe por 

cima e siga o caminho em direção ao Parque Estadual do Cocó. O projeto do ecoduto 

contou com a consultoria de arquitetos, engenheiros, geólogos e geógrafos. 

Estimado no valor de R$ 50 milhões, o projeto pode colocar o Ceará na vanguarda de 

soluções urbanísticas ambientais. Em uma reunião entre o Ministério Público, o 

vereador Gabriel Aguiar, as Secretarias do Meio Ambiente de Fortaleza e do Estado e 

movimentos ambientais da região, o ecoduto foi apresentado e está em fase de 

negociações.10 

 

4 O PAPEL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA NA TUTELA DA UC PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL DAS DUNAS DE SABIAGUABA 

 

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Ainda no mesmo 

artigo, a Constituição Federal fixou os princípios gerais em relação ao Meio Ambiente 

e estabeleceu, no terceiro parágrafo, que nas condutas e nas atividades lesivas a 

                                                     
10 Disponível em: https://gcmais.com.br/noticias/fortaleza/2021/01/28/projeto-de-ecoduto-pode-
resolver-o-conflito-entre-a-ce-010-e-as-dunas-da-sabiaguaba/ . Acesso em: 20/05/2021. 
 

https://gcmais.com.br/noticias/fortaleza/2021/01/28/projeto-de-ecoduto-pode-resolver-o-conflito-entre-a-ce-010-e-as-dunas-da-sabiaguaba/
https://gcmais.com.br/noticias/fortaleza/2021/01/28/projeto-de-ecoduto-pode-resolver-o-conflito-entre-a-ce-010-e-as-dunas-da-sabiaguaba/
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este, os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, ficariam sujeitos às sanções penais 

e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado 

(GOMES, 2008). 

Além de consagrar a importância da preservação do meio ambiente, a 

Constituição Brasileira inovou ao definir que tanto a União quantos os Estados, 

Municípios e Distrito Federal teriam ampla competência para legislarem em matéria 

ambiental. Corolário do pacto federativo firmado expressamente na Constituição, o 

modelo de repartição de competência denota o telos da atuação dos entes 

federativos. 

Essa finalidade perpassa pela classificação em federalismo dual ou 

cooperativo. O federalismo dual decorre de uma divisão estanque de competências 

entre União e Estados- membros, sendo marcado pela forte separação das 

competências dos entes federativos, prevalecendo as competências privativas ou 

exclusivas de cada ente federativo.” (MARTINS, 2020, p. 1574) 

O federalismo cooperativo ou de cooperação incita que, para além das 

competências privativas e exclusivas, existam competências conjuntas. Tal 

cooperação busca a eficiência na consecução dos objetivos estatais, mediante 

mecanismos de cooperação e harmonização no exercício das competências 

legislativas e administrativas, as dificuldades inerentes ao modelo de repartição de 

competências e do elevado grau de autonomia das unidades da federação. (SARLET, 

2019, p. 910). 

A título de topografia, a repartição de competências entre os entes federados 

é encontrada a partir do artigo 21 da CF/88. As competências podem ser 

administrativas ou materiais (exclusiva e comum) e legislativa (privativa ou 

concorrente). 

 O artigo 21 da CF/88, traz a competência administrativa exclusiva da União, a 

qual não pode ser delegada, portanto, não pode atribuir a outro função 

constitucionalmente sua. A competência privativa do artigo 22, trata de competência 

da União para legislar, sendo esta passível de delegação, conforme dispõe o 

parágrafo único do artigo em comento. Urge destacar que esta delegação deve 

atingir requisitos expresso, a saber, deve ser feita aos Estados, por intermédio de Lei 
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complementar e sobre questões específicas acerca das matérias dispostas no 

artigo.11 

O artigo 23, por sua vez, traz a competência administrativa comum, a qual 

engloba todos os entes federativos. Por óbvio, deve-se haver uma distribuição 

destas competências de modo a harmonizar a atuação dos entes nas matérias ali 

dispostas. O parágrafo único prevê a elaboração de leis complementares para fixar 

normas de cooperação entre os entes. A título de exemplo, temos a Lei complementar 

nº 140/2011, que traz a repartição de competências entre os entes federativos no 

que concerne ao licenciamento ambiental.  

O artigo 24, por sua vez, traz a chamada competência legislativa concorrente, 

a qual impõe à União, Estados e Distrito Federal o dever de legislarem sobre as 

matérias dispostos no supracitado artigo. 

Apesar do citado artigo não fazer menção à competência legislativa dos 

Municípios, essa vem garantida no artigo 30, I e II da CF/88, o qual aduz que “compete 

aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a 

legislação federal e estadual no que couber.” 

Segundo as regras constitucionais, incumbe à União a elaboração de normas 

gerais, enquanto os estados-membros e o Distrito Federal suplementam essas 

normas.  

Com base no que fora acima exposto, percebe-se que as competências 

municipal e estadual são extremamente importantes para preservação das dunas de 

Sabiaguaba, de modo que seria necessário a criação de mais normas locais que 

legislassem de forma protecionista. Ao invés disso, o poder público tem colaborado 

para substituir porções da paisagem natural por construções humanas. 

Em 15 de outubro de 2001, foi lançado o Termo de Referência nº 002/01 para 

“Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental das Obras de Construção de Ponte 

Sobre o Rio Cocó e Avenida de Ligação (Dioguinho/Sabiaguaba) no Município de 

Fortaleza/CE”. Com relação ao diagnóstico do estudo, as dunas móveis foram 

citadas ao longo do documento como se fossem menos importantes do que as fixas 

                                                     
11 Art. 22, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste artigo. (BRASIL, 1988). 
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ou até mesmo, como “o problema mais crítico da região” (RIMA, Vol. I, p. 101). O 

documento minimiza importância dos movimentos socioambientais de proteção às 

dunas, afirmando que elas devem ser “disciplinadas” e não protegidas:  

 

Um programa de estabilização é muito mais importante para o meio ambiente do 

que os “Movimentos de Proteção às Dunas”. Quem precisa realmente de 

proteção são os mangues e o meio ambiente e não as dunas. Elas precisam ser 

disciplinadas e estabilizadas e só um trabalho sistemático e contínuo a nível de 

órgãos governamentais pode diminuir a influência das dunas móveis no meio 

ambiente. (grifo do original) (RIMA, Vol. I, p; 101).  

 

Ainda nesse viés nada protecionista ao meio ambiente, o documento chega a 

afirmar que o crescimento imobiliário na área da Sabiaguaba, como consequência 

da obra, seria um aspecto positivo para o meio ambiente na medida em que contém 

os sedimentos arenosos, que, na margem direita, estariam assoreando a foz (RIMA, 

Vol. II, p. 5.23).  

As ideias apresentadas no EIA/RIMA são opostas não só ao que foi 

apresentado no presente artigo, mas também ao que consta no Plano de Manejo do 

Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba12, no qual consta que o “bloqueio 

do fluxo de areia para a margem direita dos rios promoverá um colapso de 

sedimentos nos sistemas estuarino e praial e, consequentemente, erosão severa em 

suas margens e praias associadas, podendo alcançar setores já urbanizados” 

(FORTALEZA, 2010, p. 193).  

Sobre o crescimento imobiliário, o plano de manejo alerta que essa expansão 

urbana pode trazer problemas de impermeabilização do solo em longo prazo. 

Segundo consta no documento, existem grandes áreas desmatadas para a 

efetivação de loteamentos e venda de terrenos. Em virtude da falta de saneamento, 

esse tipo de ambiente tem recebido toda a carga de efluentes provenientes dos usos 

residenciais, como também grande parte dos resíduos sólidos urbanos dada a 

ineficiência do sistema de coleta pública. Portanto, existem riscos iminentes de 

                                                     
12  Disponível em: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-
ambiente/planejamento/plano_de_manejo_da_sabiaguaba.pdf . Acesso em: 20/05/2021 

https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/planejamento/plano_de_manejo_da_sabiaguaba.pdf
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/planejamento/plano_de_manejo_da_sabiaguaba.pdf
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inundação e contaminação hídrica e consequente risco de transmissão de doenças. 

(FORTALEZA, 2010, p. 83).  

Apesar dos alertas presentes no plano de manejo da região, os danos 

ambientais continuam até hoje, passados mais dez anos de sua elaboração. Em 

2020, foi votado e aprovado projeto imobiliário que promove a ocupação de mais de 

500 mil m2 de área de floresta no bairro Sabiaguaba, próxima ao Parque Natural 

Dunas da Sabiaguaba, o que tem sido denunciado por ambientalistas. Biólogos e 

entidades de proteção ao meio ambiente denunciam a possibilidade de 

desmatamento, prejuízo a espécies raras e em extinção e destruição de larga 

extensão de dunas. Em 2021, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) está 

com um novo projeto para a construção do Centro de Gastronomia Tradicional da 

Sabiaguaba, o que certamente irá trazer mais impactos ambientais e sociais.13 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, necessário reforçar que a Constituição Federal atribuiu 

competência concorrente para criação de leis ambientais, o que significa que a União 

edita normas gerais, enquanto os estados-membros e o Distrito Federal 

suplementam essas normas. Desse modo, se esperaria uma postura mais rígida em 

termos de proteção ambiental por parte do Estado do Ceará e por parte do Município 

de Fortaleza, no sentido de se elevar os níveis legislativos de tutela ecológica e de 

ações que proíbam os danos ambientais na região de Sabiaguaba, a partir da efetiva 

atribuição de efeitos aos princípios da prevenção e da precaução. Ao invés disso, no 

que diz respeito ao objeto desse trabalho, o que se assiste é a crescente flexibilização 

da legislação e desrespeito a recomendações da Justiça na região objeto do presente 

estudo. Como consequência, é crescente o avanço da degradação do ecossistema 

das dunas de Sabiaguaba, violando o direito fundamental a um ambiente 

ecologicamente equilibrado da população cearense. 

                                                     
13  Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/01/08/projeto-transforma-
barracas-sabiaguaba-centro-gastronomia-veja-imagens.html . Acesso em: 20/05/2021 
 

https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/01/08/projeto-transforma-barracas-sabiaguaba-centro-gastronomia-veja-imagens.html
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2021/01/08/projeto-transforma-barracas-sabiaguaba-centro-gastronomia-veja-imagens.html
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Depois de apontar quais os principais problemas ambientais causados na 

área do presente estudo e alertar para o descaso do poder público, este artigo finaliza 

com sugestões de soluções para preservação das dunas móveis de Sabiaguaba, o 

que inclui uma legislação municipal e estadual mais protecionista, que contemplem 

ações como, por exemplo, a obrigatoriedade da construção de um túnel para 

passagem dos carros por baixo das dunas e a areia por cima, o que exige ação 

urgente e efetiva das autoridades federais, estaduais e municipais.  

Enquanto todo o imbróglio não é resolvido, recomenda-se o cerceamento da 

região para controle do acesso e definição futura do que poderá ser feito para barrar 

esses desastres ambientais, que trazem consequências não somente para os atuais 

moradores de Fortaleza, mas também para as futuras gerações da capital cearense. 
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Resumo 

Este artigo pretende abordar a temática das mudanças climáticas e das 

constatações científicas emanadas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas – IPCC, especificamente em relação a Floresta Amazônica, agravado pelo 

desmatamento e pelas queimadas nos últimos anos naquela região, conforme 

relatórios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE -  em razão do corte 

do orçamento das ações destinadas a combater as mudanças climáticas pelo 

Governo Federal brasileiro e pela “desorientação” das Políticas Públicas por parte do 
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Ministério do Meio Ambiente. Em seguida, busca-se justificar a necessidade da 

modificação do direito ambiental tradicional para um direito constitucional global 

ecológico, com o fim de abranger questões complexas ligadas a mudanças 

climáticas, floresta amazônica, perda da diversidade biológica, desmatamento, 

queimadas e povos indígenas; a necessidade de implementação e o cumprimento 

pelo Brasil, dos dezessete (17) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conforme 

Agenda 2030, adotada pelos Estados-Membros da ONU – Organização das Nações 

Unidas, em prol das presentes e futuras gerações. Nesse contexto, em defesa do 

reconhecimento dos direitos da natureza, precisamos de um Direito Constitucional 

Global Ecológico, baseado em pelo menos dois pilares estruturantes: a dignidade 

humana e a sustentabilidade. 

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Floresta Amazônica. Desmatamento e 

queimadas. Ingerência do Estado. Direito Constitucional Global Ecológico. 

 

Abstract 

Change and scientific findings emanated by the Intergovernmental Panel on Climate 

Change - IPCC, specifically in relation to the Amazon Forest, aggravated by 

deforestation and fires in recent years in that region, according to reports by the 

National Institute of Space Research - INPE - due to the Federal Government's cut in 

the budget for actions to combat climate change and the “disorientation” of Public 

Policies by the Ministry of the Environment. Then, it seeks to justify the need to 

change the traditional environmental law to a global ecological constitutional law, in 

order to cover complex issues related to climate change, the Amazon rainforest, loss 

of biological diversity, deforestation, burning and indigenous peoples; the need for 

implementation and compliance by Brazil, of the seventeen (17) Sustainable 

Development Goals, according to Agenda 2030, adopted by the UN Member States - 

United Nations Organization, in favor of present and future generations. In this 

context, in defense of the recognition of the rights of nature, we need a Global 

Ecological Constitutional Law, based on at least two structuring pillars: human 

dignity and sustainability. 

Keywords: Climate changes. Amazon rainforest. Deforestation and fires. State 

interference. Global Ecological Constitutional Law. 



 

 
 
 

Alexandre Cesar Toninelo;  Cleide Calgaro | 453 

 

1 Introdução 

 

A Floresta Amazônica constitui um dos patrimônios naturais da humanidade, 

sendo considerada como a maior floresta tropical em toda a extensão mundial, com 

uma superfície de mais de 7 milhões de km2, a qual integra territórios de nove países 

- Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana Inglesa, Guiana 

Francesa e Suriname.  

A Floresta Amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica 

do mundo, com indicações de que abriga, ao menos, metade de todas as espécies 

vivas do planeta Terra. 

No Brasil, podemos encontrar seis tipos de biomas: Amazônia, Mata Atlântica, 

Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Nossos Biomas são importantes não somente 

como recursos naturais em nosso país, mas, tem destaque como ambientes de 

grande riqueza natural no planeta. 

O Bioma Amazônico chega a ocupar uma área de 4.196.943km2, que 

corresponde mais de 40% do território nacional e é constituída principalmente por 

uma floresta tropical.  

Contudo, o desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreiro e a 

biopirataria, práticas habituais e ilegais praticadas por pessoas físicas e jurídicas, 

muitas vezes sem qualquer fiscalização pelo Estado, representam os principais 

problemas socioambientais enfrentados pelo Bioma Amazônico. 

O tema vem ganhando cada vez mais destaque no cenário internacional, em 

virtude do aumento das práticas degradantes realizadas na Floresta Amazônica 

através do desmatamento e das queimadas, conforme informações e relatórios do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Com efeito, a ingerência por parte do Governo Federal brasileiro ao efetuar 

cortes do orçamento para o Ministério do Meio Ambiente, os quais afetam os 

programas e as ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) 

e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), impactando as suas 

operações de fiscalização e o combate contra o crime organizado, contribuindo 
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significativamente para a destruição da Floresta Amazônica e a extinção de várias 

espécies de animais e da biodiversidade. 

Neste contexto, busca analisar neste trabalho, as consequências adversas 

das mudanças climáticas, em face da Amazônia, agravadas pelo desmatamento e 

pelas queimadas nos últimos anos naquela região, conforme relatórios do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE -  em razão do corte do orçamento das 

ações destinadas a combater as mudanças climáticas pelo Governo Federal 

brasileiro e pela “desorientação” das Políticas Públicas por parte do Ministério do 

Meio Ambiente. 

No segundo momento, busca-se justificar a necessidade da modificação do 

direito ambiental tradicional para um Direito Constitucional Global Ecológico, com o 

fim de abranger questões complexas ligadas a mudanças climáticas, floresta 

amazônica, perda da diversidade biológica, desmatamento, queimadas e povos 

indígenas; a necessidade de implementação e o cumprimento pelo Brasil, dos 

dezessete (17) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conforme Agenda 2030, 

adotada pelos Estados-Membros da ONU – Organização das Nações Unidas, em prol 

das presentes e futuras gerações. 

O método utilizado na pesquisa é o dedutivo, sua natureza é aplicada e a forma 

de abordagem qualitativa. No que se refere aos procedimentos técnicos é 

bibliográfica e documental. 

 

2 Floresta Amazônica, Litigância Climática e a Desorientação do atual Ministério do 

Meio Ambiente 

 

A Floresta Amazônica brasileira possui cerca de 40% da floresta tropical 

remanescente em todo o mundo. A quantidade de espécies de vegetais ou animais 

existentes na Amazônia é incalculável. 

A Amazônia passa pelos territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e 

Roraima, e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. A 

Amazônia é formada por distintos ecossistemas como florestas densas de terra 

firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, 

refúgios montanhosos e formações pioneiras. 
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O solo da floresta amazônica é em geral bastante arenoso. Possui uma fina 

camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e 

animais mortos. Esta camada é rica em húmus, matéria orgânica muito importante 

para algumas espécies de plantas da região. Apenas 14% de todo o território pode 

ser considerado fértil para a agricultura. 

Além disso, a Floresta Amazônica possui a maior bacia hidrográfica do 

planeta. Seu principal rio é o Amazonas, que possui mais de mil afluentes, e o grande 

responsável pelo desenvolvimento da floresta, sendo à água um dos importantes 

componentes do ecossistema, influenciando na vida dos povos tradicionais, dos 

animais, da vegetação e da biodiversidade. 

De acordo com o último censo demográfico, apresentado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2010, revela que 817 mil 

pessoas se autodeclararam indígenas. Na análise, observou-se que a Região Norte 

e o ambiente amazônico mantêm a supremacia, com 37,4% dos autodeclarados. Na 

análise das Unidades da Federação, o Estado do Amazonas possui a maior 

população autodeclarada indígena do país, com 168,7 mil (Censo Demográfico 2010 

– IBGE). 

Nesse contexto, o peso relativo da população indígena nesta região, reafirma 

sua importância nas formas de uso do bioma Amazônia, no qual a dimensão das 

Terras Indígenas constitui elemento central nas formas de sobrevivência física e 

cultural das diversas etnias e grupos indígenas que aí habitam. 

Por sua vez, o Relatório Especial, apresentado Intergovernmental Panel on 

Climate Change, revela que o aquecimento do sistema climático é inequívoco e, 

muitas das mudanças observadas não encontram precedentes. Os cenários são 

devastadores: a inundação de cidades costeiras; muitas regiões secas tornando-se 

mais secas, e regiões úmidas, ainda mais úmidas; ondas de calor sem precedentes 

em muitas regiões; agravamento substancial da escassez da água (IPCC, 2018): 

 

(...) B.5.1. Populações com risco desproporcionalmente maior de consequências 

adversas do aquecimento global de 1,5°C e além, incluem populações 

desfavorecidas e vulneráveis, alguns povos indígenas e comunidades locais 

dependentes de meios de subsistência agrícolas ou costeiros (alta confiança). 
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As regiões que apresentam um risco desproporcionalmente mais elevado 

incluem os ecossistemas do Ártico, as regiões áridas, os pequenos estados 

insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos (alta 

confiança). Espera-se que pobreza e desvantagens aumentem em algumas 

populações com o aumento do aquecimento global; a limitação do aquecimento 

global a 1,5°C, comparado a 2°C, poderia reduzir o número de pessoas expostas 

ao risco climático e suscetíveis à pobreza até várias centenas de milhões até 

2050 (confiança média). {3.4.10, 3.4.11, Quadro 3.5, Capítulo Transversal Quadro 

6 no Capítulo 3, Capítulo Transversal Quadro 9 no Capítulo 4, Capítulo 

Transversal Quadro 12 no Capítulo 5, 4.2.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.6.3}. (...) Uma 

ampla gama de opções de adaptação está disponível para reduzir os riscos aos 

ecossistemas naturais e manejados (por exemplo, adaptação baseada em 

ecossistemas, restauração de ecossistemas e degradação e desmatamento 

evitados, manejo da biodiversidade, aquicultura sustentável, conhecimento local 

e conhecimento indígena), os riscos da elevação do nível do mar (por exemplo, 

proteção e fortalecimento costeiro) e os riscos para saúde, meios de 

subsistência, alimentos, água e crescimento econômico, especialmente em 

paisagens rurais (por exemplo, irrigação eficiente, redes de segurança social, 

gerenciamento de riscos de desastres, disseminação de riscos e 

compartilhamento e adaptação baseada na comunidade) e áreas urbanas (por 

exemplo, infraestrutura verde, uso e planejamento sustentável da terra e gestão 

sustentável da água) (confiança média). {4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.5.3, 4.5.4, 

5.3.2, Quadro 4.2, Quadro 4.3, Quadro 4.6, Capítulo Transversal Quadro 9 no 

Capítulo 4}”.(...). 

 

Estas pesquisas demonstram a realidade a ser vivida em um futuro próximo, 

necessitando de Políticas Públicas ambiciosas, para lidar com as consequências das 

mudanças climáticas. De acordo com Paulo Artaxo, Professor do Instituto de Física 

(IF) da Universidade de São Paulo - USP e membro do  Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC), são quatros os principais pontos defendidos no 

relatório: reduzir o desmatamento de florestas tropicais é indispensável; fazer 

reflorestamento em larga escala é absolutamente necessário para remover CO2 da 

atmosfera; é preciso investir em formas sustentáveis para produzir alimentos para 

os 10 bilhões de pessoas que habitarão a terra em 2027; e é essencial estruturar um 
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equilíbrio entre o uso da terra para produção de biocombustíveis e de alimentos 

(JORNAL DA USP, 2019). 

Na América do Sul, já está sendo atingida por problemas de diminuição das 

reservas de água do subsolo e pela formação de desertos. As derrubadas e 

queimadas que ocorrem nas florestas tropicais, independentemente das condições 

climáticas, com a consequente erosão do solo, exercem aqui a função de 

agravamento dos efeitos das variações climáticas, o que, em conjunto, também 

significa a diminuição das espécies animais e vegetais (WELZER, 2010, p. 60). 

O desmatamento constitui outro fator de perigo e demonstra mais uma vez a 

perfeição da natureza e a imperfeição do homem. A natureza mantém um ciclo que 

alterna quantidades de carbono em oceanos, plantas, terra e atmosfera. As emissões 

antrópicas de CO2, desequilibram este ciclo natural e aquecem o planeta numa escala 

indesejável (MARCOVITCH, 2012, p. 37). 

A poluição é a degradação da qualidade ambiental, com a alteração adversa 

das características do meio ambiente. Ela ocorre quando essas alterações tornam o 

meio ambiente impróprio às formas de vida que ele normalmente abriga. A poluição 

pode atingir o ar, a água, o solo, a flora e a fauna (DIAS, 2001, p. 105). 

A poluição do ar significa lançar na atmosfera poluentes que possam ofender 

a saúde, a vida, a segurança, a tranquilidade e o bem-estar de todos. 

Alves (2003, p. 89-90) afirma que:  

 

O lançamento de diversas substâncias na atmosfera, decorrente do processo de 

desenvolvimento da humanidade, constitui uma das mais importantes formas de 

degradação do ambiente. Suas causas mais visíveis e determináveis decorrem 

da produção de energia com a utilização de combustíveis fósseis. Entre os 

diversos poluentes gasosos resultantes da atividade humana, os mais 

importantes são: o gás carbônico (CO2), o monóxido de carbono (CO), os 

hidrocarbonetos, o anidrido de enxofre (SO2), o sulfeto de hidrogênio (H2S), o 

monóxido de nitrogênio (NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2) e o ozônio (O3). As 

consequências da poluição do ar manifestam-se em diversas escalas, de alguns 

quilômetros quadrados (efeitos locais), até ao conjunto da biosfera (efeitos 

globais). 
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Os fenômenos que mais ameaçam a atmosfera são a destruição da camada 

de ozônio e o efeito estufa. Como subproduto de nossa civilização de 

(hiper)consumo, os fatores de poluição se ampliam em quantidade e em grau de 

toxicidade, considerando as atividades industriais, agrícolas, tecnológicas e 

nucleares, de ordem biológica, química e física; e dependendo as circunstâncias, em 

face dos respectivos rejeitos, resíduos e lixos lançados no meio ambiente, com 

efeitos nocivos, prejudicando a saúde de todos. 

Nesse sentido, confirma-se que vivemos em uma sociedade de risco, onde os 

instrumentos políticos e jurídicos se mostram frequentemente inadequados para 

enfrentar problemas que são locais e globais ao mesmo tempo e que dizem respeito 

aos padrões de consumo e aos sistemas econômicos que promovem uma 

exploração insustentável dos recursos naturais. 

Segundo Beck (2016, p.36-37): 

 

É certo que racionalidade científica e racionalidade social se distanciam uma da 

outra, mas ao mesmo tempo seguem interpoladas e referidas de múltiplas 

maneiras uma na outra. (...) Ameaças ao solo, à flora, ao ar, à água e à fauna 

ocupam uma posição especial na luta de todos contra todos em torno das 

definições de risco mais lucrativas, na medida em que dão espaço ao bem 

comum e às vozes daqueles que não têm voz própria (talvez só mesmo direitos 

eleitorais ativos e passivos estendidos às gramíneas e minhocas serão capazes 

de trazer as pessoas à razão). (...). Todavia, o essencial é que, mesmo em meio à 

imensa profusão de possibilidades interpretativas, são invariavelmente 

condições isoladas que são relacionadas umas às outras. Destaquemos o 

desmatamento. Enquanto o besouro-do-pinheiro, o esquilo ou o guarda florestal 

de plantão eram considerados como causas ou culpados, aparentemente não se 

tratava ainda de um “risco da modernização”, e sim de uma sacudidela na gestão 

econômica das florestas ou de voracidade animal. Abre-se uma arena 

inteiramente distinta de causas e culpados quando um tal erro de diagnóstico 

tipicamente local, que sempre precisa ser conflitivamente ultrapassado pelos 

riscos no caminho de seu reconhecimento, é finalmente superado e o 

desmatamento é percebido e reconhecido como um efeito da industrialização. 
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Não é sem propósito que se afirma ser característico da sociedade de risco a 

invisibilidade desses riscos e sua dimensão cada vez mais global, o que leva a uma 

valorização da política e do conhecimento e à exigência de medidas transnacionais 

para controle da poluição. 

Nos últimos anos, cruzou-se um limiar: a maioria dos líderes políticos tem hoje 

plena consciência dos riscos impostos por tais mudanças e da necessidade de 

responder a eles. Sem dúvida, a preservação da atmosfera faz-se crucial para a 

manutenção do meio ambiente equilibrado e das condições adequadas de vida. 

O controle do uso do ar atmosférico faz-se absolutamente necessário pois 

que este se encontra ligado aos processos vitais de respiração e fotossíntese, à 

evaporação, à transpiração, à oxidação e a fenômenos climáticos e meteorológicos 

(LEMOS, 2010, p. 33). 

A devastação do meio ambiente, no Brasil, atinge o mar, os rios, os lençóis 

freáticos, a Mata Atlântica, o Pantanal Matogrossense, a região costeira de modo 

geral e a Floresta Amazônica, alvo de queimadas irresponsáveis ou criminosas, 

sofrendo, ainda, o corte indiscriminado de madeiras nobres contrabandeadas para o 

exterior (AZEVEDO, 2008, p. 90). 

As queimadas são, certamente, um dos mais graves problemas enfrentados 

pelas florestas brasileiras, pois, além da diminuição da área florestada, elas causam 

um enorme aumento da emissão de material particulado, ampliam a poluição 

atmosférica e contribuem para o aquecimento global (ANTUNES, 2017, p. 880). 

Ademais, a história recente relata um processo exploratório da Floresta 

Amazônica realizado por diversas empresas, através do desmatamento e das 

queimadas – ilegais -, contribuindo para o aumento das emissões dos gases do 

efeito estufa, com resultados negativos, resultando no desequilíbrio do clima global 

e nacional, afetando a biodiversidade e os recursos hídricos, comprometendo à 

saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.  

Acresce a tudo isso, uma série de outras atividades danosas poluidoras que 

ameaçam o futuro da vida na Amazônia, em razão dos garimpos clandestinos; do 

comércio irregular de madeira; da caça ilegal e a exploração predatória da 

biodiversidade local; grilagem de terras e áreas tradicionais; urbanização 

descontrolada, etc. 
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Segundo o Relatório apresentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), em novembro de 2019, a estimativa da taxa de desmatamento para 

os nove estados da Amazônia Legal Brasileira, o valor estimado é de 9.762 km2 para 

o período de agosto de 2018 a julho de 2019. Este valor representou um aumento de 

29,54% em relação a taxa de desmatamento apurado pelo Projeto de Monitoramento 

do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, que foi de 7.536 km2, no ano de 

2018 (INPE, PRODES 2019). 

Por sua vez, o Relatório apresentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), em junho de 2020, a estimativa da taxa de desmatamento para os 

nove estados da Amazônia Legal Brasileira, o valor estimado é de 10.129 km2, para o 

período de agosto de 2018 a julho de 2019. A taxa consolidada de desmatamento 

tem um valor 3,76% acima da taxa estimada pelo PRODES, em novembro de 2019, 

que foi de 9.762 km² (INPE, PRODES 2020). 

A Tabela 1, apresenta a distribuição da taxa de desmatamento para o ano de 

2019 nos estados da Amazônia Legal Brasileira. Os estados do Pará, Mato Grosso, 

Amazonas e Rondônia correspondem a 84,56% de todo desmatamento observado na 

Amazônia Legal Brasileira.  

 

 

FONTE: INPE – PRODES 2020. 
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À luz do exposto, de acordo com os relatórios apresentados, verificamos que 

desde o ano de 2018, há crescimentos constantes do desmatamento na Amazônia. 

Poucas são as ações efetivas por parte do Governo Federal, colocadas em prática 

para conter a destruição e a degradação ambiental. 

O Projeto PRODES realiza o monitoramento por satélite do desmatamento por 

corte raso na Amazônia Legal Brasileira e produz, desde 1988, as taxas anuais de 

desmatamento na região, que são utilizadas pelo Governo brasileiro para o 

estabelecimento de políticas públicas. 

Importante salientar que o Projeto PRODES conta com a Colaboração do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e está inserido como ação do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (MCTIC), no Grupo Permanente de 

Trabalho Interministerial, para a redução dos índices de desmatamento da Amazônia 

Legal. 

Impõe-se destaque especial sobre o ritmo crescente de devastação da 

Amazônia, segundo o Relatório “O Ar é Insuportável: Os impactos das queimadas 

associadas ao desmatamento da Amazônia brasileira na saúde” apresentado pelo 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), publicado em agosto de 2020, 

no qual se revela que 2.195 internações hospitalares por doenças respiratórias em 

2019, são atribuíveis às queimadas. Essas internações representam apenas uma 

fração do impacto total das queimadas na saúde, considerando que milhões de 

pessoas foram expostas em 2019 a níveis nocivos de poluição do ar decorrentes das 

queimadas associadas ao desmatamento da Amazônia (IPAM, 2019). 

Para corroborar com essas afirmações, o Instituto Socioambiental divulgou 

que os povos indígenas ficaram isolados, por ações associadas pelas práticas das 

queimadas, violência e pela pandemia. Relata que através de denúncias de invasão 

durante a pandemia, entre março e novembro de 2020, nas terras indígenas já 

registrou 286 hectares de áreas desmatadas (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2020). 

Para agravar toda esta situação, o Ministro no Meio Ambiente, Ricardo Salles, 

mandou cortar em 24% o orçamento anual previsto para o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), tendo impacto expressivos 

nas operações de fiscalização e das atividades em prol do meio ambiente. O IBAMA 

https://ipam.org.br/bibliotecas/o-ar-e-insuportavel-os-impactos-das-queimadas-associadas-ao-desmatamento-da-amazonia-brasileira-na-saude/
https://ipam.org.br/bibliotecas/o-ar-e-insuportavel-os-impactos-das-queimadas-associadas-ao-desmatamento-da-amazonia-brasileira-na-saude/
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terá seu orçamento reduzido de R$ 368,3 milhões, conforme constava na Lei 

Orçamentária (LOA), para R$ 279,4 milhões. As informações são de que o mesmo 

corte deve afetar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), responsável por fiscalizar as unidades de conservação florestal do país 

(ESTADO DE MINAS, 2019). 

Recentemente, no dia 22 de abril de 2021, o Presidente da República, Jair 

Bolsonaro, prometeu dobrar os recursos para a repressão ao desmatamento, na 

Cúpula do Clima. Contudo, um dia depois, o Governo Federal anunciou um corte de 

R$ 240 milhões no orçamento geral dedicado ao Ministério do Meio Ambiente, 

afetando os programas de combate e preservação do meio ambientes tocados pelo 

IBAMA e ICMBio (CORREIO BRAZILIENSE, 2021). 

Neste contexto, a “desorientação” do ambientalismo brasileiro, expressa 

claramente a falta de uma agenda estruturada e concreta das questões de 

sustentabilidade e de responsabilidade social, econômica e ambiental, 

especialmente ligadas as Floresta Amazônica. Além disso, as medidas adotadas pelo 

Governo Federal revelam a falta de elementos teóricos e analíticos a respeito de 

como construir-se uma coalisão sócio-política sustentável, pois há falta de 

comunicação entre os órgãos do Ministério do Meio Ambiente, demonstram a 

desarticulação e o desmonte do IBAMA e ICMBio, principalmente, pelo corte do 

orçamento feito pelo Chefe do Poder Executivo. 

Em 2019, diferentemente, reconhecendo a gravidade do assunto, a 

Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, demonstra 

preocupação com as ações milionárias dos incêndios na Amazônia, criando uma 

força-tarefa do Ministério Público Federal para apurar os crimes ocorridos na 

Amazônia Legal (EL PAÍS, 2019). 

Da mesma forma, o Conselho Nacional do Ministério Público criou o Grupo de 

Trabalho de Defesa da Amazônia (GT Amazônia), em 7 de julho de 2020, formado por 

representantes dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, e tem como 

objetivo de traçar, coletivamente, as melhores estratégias para fomentar a atuação 

do Ministério Público na prevenção do desmatamento, queimadas e degradação 

ambiental na Amazônia Legal (Boletim Informativo da Comissão de Meio Ambiente - 

CNMP, 2020). 
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Não pode ser esquecido, a fiscalização ambiental é uma das atividades mais 

relevantes para a proteção do meio ambiente, pois é por meio dela que danos 

ambientais podem ser evitados e, se consumados, reprimidos (ANTUNES, 2015, p. 

165). 

Diante do exposto, a situação atual da Floresta Amazônica demonstra a 

insuficiência da ética vigente, antropocêntrica, individualista, incapaz de perceber a 

intima ligação entre todos os organismos vivos, em interconexão entre eles e com o 

meio ambiente, cujos recursos são exauríveis, razão por que sua utilização tem de 

ser prudente e orientada por uma ética da solidariedade, em que sobressaia a 

responsabilidade transgeracional. 

Desse modo, ao mesmo tempo, precisamos discutir e refletir sobre alguns 

desafios éticos, consoante os ensinamentos do Professor Leff (2001, 29): 

 

Pretende-se que as populações indígenas valorizem seus recursos naturais e 

culturais (sua biodiversidade e seus saberes tradicionais) como capital natural, 

que aceitem uma compensação econômica pela cessão desse patrimônio às 

empresas transnacionais de biotecnologia. Seriam estas as instâncias 

encarregadas de administrar racionalmente os “bens comuns”, em benefício do 

equilíbrio ecológico, do bem-estar da humanidade atual e das gerações futuras. 

Diante destas estratégias de apropriação econômica e simbólica da natureza e 

da cultura, emerge hoje uma ética ambiental que propõe a revalorização da vida 

do ser humano. Esta ética se expressa nas lutas de resistência das comunidades 

indígenas e camponesas a serem convertidas em reservas etnológicas, a ceder 

seu patrimônio de recursos naturais e a renunciar à sua identidade cultural. 

 

Além da proteção genérica que é definida no inciso III do art. 225, deve ser 

considerado que a própria Lei Fundamental, no §4º do mesmo artigo e capítulo VI, 

dedicado ao Meio Ambiente, criou um regime jurídico especial de proteção para 

determinadas parcelas do território nacional: 

 

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 
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presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Poder Público: (...) III - definir, em todas as unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção; (Regulamento). (...) § 3º As condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais. (...). 

 

De fato, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabeleceu 

a proteção da Floresta Amazônica brasileira como patrimônio nacional, assegurando 

a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais; 

como também adotou a criminalização de pessoas jurídicas poluidoras do meio 

ambiente. 

Da mesma forma, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), 

considera poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividades causadoras de degradação 

ambiental. 

Posteriormente, obedecendo ao comando constitucional, o legislador 

especificou esta responsabilidade. Com efeito, a Lei nº 9.605/1998 (Dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências), no seu artigo terceiro, expressamente atribuiu a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

Assim, se a própria Constituição admite expressamente a sanção penal à 

pessoa jurídica, é inviável interpretar as leis infraconstitucionais como 

inconstitucionais.  

Por derradeiro, o art. 54 da Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) 

tipifica o crime de poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
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possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora. O art. 41 da Lei dos Crimes Ambientais 

também prevê o crime de provocar incêndio em mata ou floresta, estabelecendo a 

pena de reclusão de dois a quatro anos e multa. 

Os crimes de poluição, nas suas mais variadas formas, além de serem de 

perigo comum, pois expõem a perigo indeterminado número de pessoas, também 

podem acarretar danos ao homem e ao meio ambiente. O dano qualifica a conduta, 

ou seja, torna-se mais grave. A Lei dos Crimes Ambientais, prevê também as causas 

de aumento de pena, em razão dos crimes dolosos, podendo a pena ser aumentada 

de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade), se resulta lesão corporal de natureza grave em 

outrem; ou ainda, poderá ser aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se 

resulta de dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral; e até o dobro, se 

resultar a morte de outrem (art. 58 da Lei nº 9.605/1998). 

No crime ambiental, o sujeito passivo normalmente será a sociedade. 

Eventualmente, poderá haver também um ofendido direto. É o caso, por exemplo, de 

proprietário de área desmatada por terceiros (FREITAS; FREITAS, 2012, p. 385). 

À luz do exposto, para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, 

em especial o aquecimento global, precisamos pensar em estratégias Políticas, 

Econômicas e Socioambientais; principalmente, visando combater o crime 

organizado na Floresta Amazônica, com planejamento estatal, de maneira que seja 

prudente, urgente e necessário a integração dos órgãos de proteção socioambiental, 

como o Ministério Público Federal, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), bem como 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); com a participação ativa da 

Polícia Federal, da Guarda Nacional Republicana e da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil. 

De forma complementar, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, se 

faz necessário a participação comunitária e popular – ativa – dos cidadãos, da 

sociedade civil, das Universidades, das empresas e de organizações não 

governamentais, com o intuito de proteger a Floresta Amazônica brasileira, com 

novas formas de ação e de colaborações recíprocas, utilizando quando necessários 
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novos tecnologias, talvez combinando outras ações alternativas e em conjunto com 

os governos. 

 

3 Constitucionalismo Global Ecológico e dos Direitos da Natureza 

 

A reflexão acerca da necessidade de modificação das práticas humanas 

destruidoras da natureza e que colocam em risco a continuidade da vida, sendo um 

dos maiores e principais delas as mudanças climáticas, deve passar, 

necessariamente, por um questionamento sobre as bases do pensamento moderno. 

Uma verdadeira Constituição Ecológica deve ser concebida nesse contexto, 

com todas as implicações derivadas para a perspectiva das tarefas atribuídas ao 

Estado de Direito contemporâneo e a compreensão dos direitos fundamentais. 

Cumpre ao Direito, portanto, a fim de restabelecer o equilíbrio e a segurança das 

relações sociais, a missão de posicionar-se em relação a essas novas ameaças que 

fragilizam e colocam em risco a ordem de valores e os princípios do Estado Ecológico 

de Direito (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 75). 

Considerando o contexto global e a modificação no entendimento das Nações 

Unidas para incluir uma proteção ecológica maior, a inclusão de sustentabilidade 

como base para um direito ecológico coaduna-se com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)3, que foram adotados em 2015, na Cúpula das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, os quais devem orientar as 

Políticas Nacionais e as Ações de Cooperação Internacional. 

A incorporação da sustentabilidade no direito significa permanecer dentro dos 

limites dos sistemas ecológicos, conceito esse em sentido forte, ou seja, 

correspondente à preservação da substância e da integralidade dos sistemas 

ecológicos (BOSSELMANN, 2015 p. 27; 48). 

A ecologização do direito incorpora valores éticos da ecologia e do que deve 

ser o direito ecológico a os demais ramos do direito, assumindo “validade global”, 

adicionando uma nova dimensão os direitos e responsabilidades jurídicas (LEITE; 

SILVEIRA, 2019, p. 123-144). 

                                                     
3 Sobre o tema, vide: http://www.agenda2030.org.br/sobre/ 
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Por sua vez, o Professor Louis Kotzé reconhece a necessidade de um 

Constitucionalismo Global, baseado na observância dos princípios, como a 

soberania dos Estados e do consensualismo, de um sistema jurídico internacional 

que reconhece e se apropria da criatividade de princípios e valores, com raízes do 

Constitucionalismo Global, eficiente, com a separação dos poderes, com o Estado de 

Direito, em respeito aos valores da Democracia e a proteção dos Direitos Humanos. 

Além disso, se baseia em uma ética ecocentrica do tipo Grundnorm – de cuidados 

ecológicos, de maneira que proteja de maneira mais eficaz a integridade dos 

ecossistemas ecológicos globais. E por fim, estabelece um pacto global destacando 

urgência para enfrentar as mudanças climáticas e a necessidade de garantir os 

ecossistemas resilientes, para que possam continuar a fornecer serviços essenciais, 

preservando assim a diversidade da vida na Terra e contribuindo para o bem-estar 

humano e a erradicação da pobreza (KOTZÉ, 2019, p. 11-33). 

Assim sendo, para combater as mudanças climáticas precisamos mais do que 

um Direito Constitucional Internacional, pois para proteger o direito ao meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, precisamos de comprometimento, 

com responsabilidade pessoal e social, com deveres que não podem restringir a 

moralidade única (humana); sendo necessário um Direito Constitucional Global 

Ecológico, baseado em, pelo menos, dois pilares estruturantes: a dignidade humana 

e a sustentabilidade. O que se propõe é um constitucionalismo da vida, que considere 

que proteger a vida humana e proteger os processos ecológicos essenciais faz parte 

das necessidades e dos desafios impostos a um Estado que deva respeitar as leis da 

natureza, tanto quanto deva respeitar a condição humana (AYALA, 2018, p. 160-161). 

 

CONCLUSÃO 

 

O homem deve ser guiado por um código de ação moral, tendo como premissa 

a sustentabilidade ecológica. 

A degradação da Floresta Amazônica e de diversos outros biomas brasileiros 

através da ação humana, devido ao (hiper)consumo e ao uso indevido de recursos 

naturais, bem como a falta de estabelecer uma ordem econômica apropriada entre 
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os povos e entre os Estados, leva o colapso do quadro econômico, social e político 

da civilização. 

A natureza deve ser respeitada, o homem deve necessariamente observar os 

limites do sistema terrestre e as fronteiras planetárias. 

O Estado brasileiro através de seus diversos Órgãos de proteção do meio 

ambiente, deve planejar a longo prazo o futuro da Floresta Amazônica, observando o 

desenvolvimento regional econômico dos povos originários, o crescimento 

populacional e a melhoria dos padrões de vida, considerando essencialmente a 

capacidade dos sistemas naturais daquela região, voltadas para o futuro do bem 

comum, visando permitir o desenvolvimento sustentável humano. 

É significativo que exista um pacto global, já atingido pela ONU – Organização 

das Nações Unidas, onde os Estados tenham que negociar e esperançosamente, 

adotar no futuro próximo um instrumento como pedra angular, com o objetivo de ter 

uma Constituição Ecológica Global e vinculante, visando a proteção do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. 
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Emanuela Rodrigues dos Santos 

Resumo 

A acumulação de animais, como transtorno psiquiátrico e comportamental, causa 

diversos malefícios ao seu portador, mas, principalmente, para os animais que, em 

decorrência dessa desordem de seu tutor, vivem em condições precárias e 

insalubres, sem alimentação adequada e bem-estar. Trata-se de conduta complexa 

multifacetada pouco discutida e enfrentada, em regra, de modo superficial. Contudo, 

diz respeito também a uma das principais causas de maus-tratos contra animais. 

Dessa maneira, o presente trabalho visa, com base em pesquisa bibliográfica, 

descritiva e exploratória, baseada, sobretudo, em doutrina, artigos científicos e 

legislação, compreender o transtorno da acumulação de animais, suas causas e 

consequências, bem como verificar como esse problema é enfrentado juridicamente. 

Nessa acepção, o tratamento jurídico voltado para a tutela dos animas, não só nos 

casos de acumulação animal, mas de um modo geral, é insuficiente e ineficiente, uma 

vez que, além de comportar contornos antropocêntricos, apenas protege os animais 

contra atos de crueldade. Sendo necessário, portanto, reformulá-lo, por meio, acima 

de tudo, de uma transformação de consciência e percepção acerca dos animais, os 

quais são sujeitos sencientes e merecem ter seus direitos resguardados. Assim, 

apresenta-se o estudo dos Direitos dos Animais e da Natureza como uma alternativa 

possível.   

Palavras-chave: Acumulação de animais. Maus-tratos a animais. Direitos dos 

animais. Direitos da natureza. Transtorno da acumulação.  
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Abstract 

The accumulation of animals, as a psychiatric and behavioral disorder, causes 

several harms to its carrier, but mainly for animals that, as a result of this disorder of 

their guardian, live in precarious and unhealthy conditions, without adequate food 

and well-being. It is a complex, multifaceted conduct that is little discussed and 

generally faced in a superficial way. However, it also concerns one of the main causes 

of animal abuse. Thus, the present article aims, based on bibliographic, descriptive 

and exploratory research, based mainly on doctrine, scientific articles and legislation, 

to understand the disorder of the accumulation of animals, their causes and 

consequences, as well as to verify how this problem is legally faced. In this sense, the 

legal treatment aimed at guardianship of animals, not only in cases of animal 

accumulation, but in general, is insufficient and inefficient, since, in addition to having 

anthropocentric contours, it only protects animals against acts of cruelty. Therefore, 

it is necessary to reformulate it, through, above all, a transformation of 

consciousness and perception about animals, which are sentient subjects and 

deserve to have their rights protected. Thus, the study of the Rights of Animals and 

Nature is presented as a possible alternative. 

Keywords: Accumulation of animals. Mistreatment of animals. Animal rights. Nature 

rights. Accumulation disorder. 

 

1 Introdução 

  

Não obstante os noticiários, jornais e programas televisivos corriqueiramente 

divulgarem matérias sobre as sérias consequências decorrentes do transtorno 

psiquiátrico da acumulação de animais, os motivos e reais malefícios decorrentes 

desse comportamento são pouco estudados e, frequentemente, são mal 

compreendidos.  

O indivíduo em situação de acumulação arrecada e aglomera diversos 

animais, na maioria dos casos cães e gatos, em sua moradia pensando estar 

protegendo-os. Entretanto, ocorre exatamente o oposto, uma vez que, por não 

possuir condições para proporcionar um ambiente salubre e adequado, acaba 
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gerando situação de extremo mal-estar e maus-tratos para os seus animais e para 

si mesmo, tornando difícil a convivência em sociedade. 

Trata-se de uma das maiores causas de sofrimento animal, causando lesões, 

angústia, desnutrição e morte desses seres. Contudo, por não comportar total 

consciência acerca da situação, bem como pelo acumulador não possuir a intenção 

de machucar seus animais e a si mesmo, é um fenômeno difícil de ser efetivamente 

combatido.  

Desse modo, visando proporcionar conhecimento sobre essa desordem 

psíquica, o presente estudo intenta, como problema de pesquisa, compreender o 

transtorno da acumulação de animais, suas causas e consequências. Objetiva, 

também, analisar como esse problema é enfrentado juridicamente, considerando o 

Direito vigente nos casos de maus-tratos contra animais, como também a nova 

compreensão de proteção jurídica a eles, por meio do Direito dos Animais e dos 

Direitos da Natureza.  

Para isso, mediante pesquisa descritiva, expositiva e bibliográfica, utilizando 

artigos científicos da área do Direito, da Psicologia e da Psiquiatria, como também 

doutrina e legislação, o trabalho será dividido em três partes. Na primeira parte o 

transtorno da acumulação de animais será elucidado, gerando uma melhor 

compreensão acerca dessa patologia. Na segunda parte a vigente legislação 

protetora dos animais será apresentada. E, por fim, na última parte a corrente dos 

direitos dos animais e da natureza será abordado afim de evidenciar a necessidade 

de uma nova compreensão acerca da proteção aos animais e, por conseguinte, ao 

meio ambiente.  

 

2 As razões por de trás do transtorno de acumulação de animais  

 

A acumulação de animais, como problema de saúde pública multifatorial e 

interdisciplinar, é compreendida na atualidade como um transtorno psiquiátrico 

específico incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-5). Entretanto, até 2013 a acumulação de animais não constava na 

mencionada lista, uma vez que não era reconhecida como uma entidade clínica, mas 

como um subtipo do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) (APA, 2002). Desse 
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modo, em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric 

Association – APA) percebeu evidências para a descrição de um transtorno de 

acumulação, definindo-a como:  

 

a falha em proporcionar padrões mínimos de nutrição, saneamento e cuidados 

veterinários e em agir sobre a condição deteriorante dos animais (incluindo 

doenças, fome ou morte) e do ambiente (p. ex., superpopulação, condições 

extremamente insalubres). A acumulação de animais pode ser uma 

manifestação especial do transtorno de acumulação. A maioria dos indivíduos 

que acumula animais também acumula objetos inanimados. As diferenças mais 

proeminentes entre a acumulação de animais e de objetos são a extensão das 

condições insalubres e o insight mais pobre na acumulação de animais (APA, 

2014, p. 290). 

 

Portanto, o acumulador é conceituado como aquele que mantém grande 

quantidade de animais em sua posse, sobrecarregando, consequentemente, sua 

capacidade de oferecer padrões mínimos de nutrição, higiene e cuidados 

veterinários. Além disso, o acumulador não consegue perceber as condições 

precárias nas quais os seus animais se encontram, decorrentes da superlotação 

grave e de condições sanitárias problemáticas, passando por situações de doenças, 

fome e até de morte. Por fim, o acumulador não reconhece o efeito negativo da 

acumulação sobre sua própria saúde e bem-estar, como também aos demais 

moradores da residência e da vizinhança (PATRONEK, 1999, p. 82).    

Cabe ressalvar que a acumulação não diz respeito apenas a quantidade de 

animais, ou seja, não depende do número de animais que são mantidos em posse de 

uma pessoa. O que a define é a ausência de condições adequadas proporcionadas 

para a sobrevivência e bem-estar desses animais (FROST; STEKETEE, 2010), bem 

como a falta de consciência sobre o problema, a negação das consequências e as 

contínuas tentativas de manter e aumentar o número de animais (PATRONEK; 

NATHANSON, 2009, p. 274-281).  

As consequências da acumulação são inúmeras, perpassando a negligência e 

imenso sofrimento causado aos animais, posto que atingem as próprias pessoas 

envolvidas com perdas econômicas, vinculadas ao destino da propriedade e dos 
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animais resgatados, além das próprias mazelas do transtorno psíquico. De acordo 

com Frost et al. (2015), o ambiente de moradia é submetido ao maior impacto da 

acumulação, tornando-se inabitável, pois os animais espalham-se por toda parte, 

assim como suas fezes, urina, cadáveres e restos de alimentos em decomposição. 

Assim, nada funciona bem onde há animais acumulados, não sendo possível exercer 

as funções mais básicas da rotina diária, como cozinhar, tomar banho ou dormir 

adequadamente.  

Isso tudo é ainda agravado quando os acumuladores de animais são também 

acumuladores de objetos, o que deteriora ainda mais as condições de habitabilidade. 

Sendo que, conforme Patronek (1999, p. 84-85), 80% dos acumuladores de animais 

são também acumuladores de objetos inanimados. Nesse contexto, além dos efeitos 

sobre o cotidiano do acumulador e dos animais, a propriedade é destruída, causa-se 

risco para a saúde pública do entorno, o acumulador é alienado e afastado da família 

e, o mais grave, são ignorados os seus problemas de saúde mental que permanecem 

não diagnosticados e sem tratamento, agravando-se dia após dia (PATRONEK; 

WEISS, 2012, p. 01).  

Em que pese enquadrar-se como uma das práticas mais graves de maus-

tratos contra animais, o transtorno da acumulação é ainda pouco discutido. Sendo 

que até 1997, com a criação do Hoarding of Animals Research Consortium (HARC), 

não era possível encontrar nenhuma pesquisa sistemática sobre o assunto. Logo, 

com a superveniência do HARC um grupo de pesquisadores, liderados pelo 

veterinário Dr. Gary Patronek e pela assistente social e conselheira de reabilitação 

Jane N. Nathanson, colaborou de 1997 a 2006 para definir e compreender o problema 

da acumulação animal. Objetivando, então, confeccionar um material que 

aumentasse o conhecimento e, por conseguinte, a conscientização acerca desse 

transtorno complexo, que até recentemente não recebia atenção séria por parte dos 

profissionais da área médica, da saúde mental e de saúde pública (CUMMINGS 

SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE, 2021).  

A partir desses estudos traçou-se um perfil dos acumuladores, visando 

estabelecer maiores compreensões acerca do transtorno. Assim, segundo Patronek 

(1999, p. 84), cerca de 76% dos casos de acumulação envolvem mulheres, sendo que 

dessas, 46% possuem mais de 60 anos de idade, a maioria é solteira, divorciada ou 
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viúva e mais da metade vive sozinha, é incapacitada, aposentada ou desempregada. 

Sobre os animais, são acumulados principalmente gatos (81%) e cães (54%), além de 

aves e pequenos mamíferos, como coelhos (PATRONEK, 1999, p. 24).   

No Brasil, a capital do Paraná, Curitiba, comporta dados de que há um 

acumulador a cada 10.000 habitantes (CUNHA; MARTINS; BIONDO, 2017). 

Outrossim, importante mencionar que a acumulação não recai, ao contrário do que 

se imagina, apenas sobre pessoas pobres e com baixa escolaridade, visto atingir 

todas as classes sociais e níveis de educação. Não obstante os caso serem, muitas 

vezes, relacionados a condições de miséria, em verdade a miséria é geralmente 

consequência da acumulação e não sua causa (HAYES, 2010). Assim, verifica-se 

relatos na literatura envolvendo professores, corretores, médicos, enfermeiros e 

médicos veterinários (ARLUKE et al., 2002, p. 125).  

Dentro das características apontadas destaca-se, ainda, outros padrões, ou 

seja, três grandes tipos de acumuladores de animais, sendo eles: o cuidador 

sobrecarregado; os resgatadores de animais; e os exploradores. Os tipos 

diferenciam-se através da velocidade em que o cuidado com os animais vai sendo 

desfeito, assim essa deterioração ocorre de modo mais rápida no caso dos 

exploradores de animais, seguida pelo resgatador e, por último, pelo cuidador 

sobrecarregado. Há ainda dois subgrupos em fase inicial para uma possível 

acumulação grave: o acumulador incipiente e o acumulador criador (PATRONEK; 

LOAR; NATHANSON, 2006). 

O cuidador sobrecarregado (overwhelmed caregiver) pode ser definido como 

aquele que, sem interromper completamente e abruptamente, vai diminuindo os 

cuidados prestados aos animais que se encontram sob sua tutela. O que ocorre, 

geralmente, em razão da perda de rendimentos ou pelo surgimento de problemas 

pessoais, como de saúde. Apesar  da sua forte relação com os animais, acaba por 

descuidar das suas condições sanitárias, tendo em vista o advento de situações 

pessoais, levando ao extremo da deterioração (PATRONEK; LOAR; NATHANSON, 

2006, p. 19). 

Os resgatadores de animais (rescuer hoarder) são os que acarretam maiores 

problemas, visto que, em regra, possuem um grande número de animais, podendo 

exceder, por vezes, 500 cães e gatos. São pessoas que assumem a responsabilidade 
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de salvar os animais em situação de vulnerabilidade. Contudo, têm as instituições de 

controle e cuidado como inimigos, assim como discordam das abordagens clínicas 

da medicina veterinária convencional. O que os distingue dos indivíduos que se 

envolvem na causa animal de forma legítima, é a total incapacidade para manter 

registros, obter equipe de colaboradores, proporcionar cuidados adequados e, 

principalmente, recusar albergar mais animais em caso de sobrelotação e 

providenciar as adoções (PATRONEK; LOAR; NATHANSON, 2006, p. 20). 

Já o tipo explorador (exploiter hoarder) é o que mais desafia as autoridades. 

São indivíduos sociopatas que não possuem qualquer tipo de empatia por seres 

humanos e por animais. São motivados pelos benefícios econômicos obtidos com 

os mesmos, em prol do atendimento de suas necessidades pessoais. São 

indiferentes ao sofrimento causado aos animais e são muito talentosos em ludibriar 

os agentes (PATRONEK; LOAR; NATHANSON, 2006, p. 20).   

Uma vez que o transtorno da acumulação é multifacetado, é importante 

identificar os tipos de acumulação para que uma intervenção mais adequada e 

eficiente seja realizada (PATRONEK; LOAR; NATHANSON, 2006). Além disso, é 

importante ressaltar que, em que pese a acumulação seja justificada como amor aos 

animais, ela não é um comportamento altruístico. Em verdade, os animais 

acumulados têm a função de suprir, de forma egoísta, necessidades humanas 

profundas (STEKETEE, 2013).  

Consoante dispõe Randy Frost (2000), alguns modelos podem explicar, 

parcialmente, a acumulação de animais, quais sejam: a ilusão; o vício; e os 

problemas afetivos. A ilusão abrange aquelas pessoas que acreditam terem poderes 

especiais de comunicação e/ou empatia com os animais. O modelo do vício é 

semelhante ao comportamento pelo abuso de drogas e por jogos ou compradores 

compulsivos, ou seja, envolve a negação do problema, desculpas para o 

comportamento, isolamento, queixa de perseguição, negligência pessoal e com o 

ambiente.  

Por último, o modelo dos problemas afetivos sugere um distúrbio nas relações 

interpessoais, resultante de experiências na infância com pais ou cuidadores 

ausentes, negligentes ou abusivos: 
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um histórico de infância disfuncional, com abusos ou traumas se correlaciona 

com um estilo desordenado de ligação afetiva que, por sua vez, pode resultar em 

um padrão de relacionamento controlador. Uma das formas pelas quais este 

controle pode se manifestar nas relações adultas é o cuidado compulsivo. Neste 

padrão de comportamento, a pessoa seleciona alguém com uma vida difícil ou 

triste e oferece cuidados de forma obsessiva, independente do fato do cuidado 

ser desejado ou necessário. Este tipo de comportamento geralmente caracteriza 

o estilo de cuidado dos acumuladores de animais (PATRONEK, 2007, p. 02).  

 

Hoje sabe-se que os animais, sobretudo, de companhia são promotores de 

saúde mental, saúde física, de hábitos mais sustentáveis e sua existência nos lares 

humanos contribui para a economia dos países, gozando, por vezes, de um estatuto 

muito semelhante ao dos seres humanos. Contudo, qualquer detentor deve ter 

atenção ao cumprimento de requisitos mínimos para o bem-estar desses animais, 

como espaço e alimentação adequadas, acesso a tratamento veterinário etc. 

(COSTA; CASANOVA, 2020, p. 149-151).  

Essa desordem psiquiátrica implica uma compulsão profunda para manter ou 

aumentar o número de animais. Ao retirar os animais dessas pessoas, elas 

apresentam elevados graus de ansiedade, depressão e de profundo sofrimento 

(FROST et al., 2015). Nesse sentido, trata-se de comportamento que deve ser 

cuidadosamente analisado e enfrentado, não só do ponto de vista do bem-estar 

animal, mas também do humano, principalmente, afim de evitar a reincidência da 

prática.  

Contudo, o problema é ainda tratado de forma rasa e monodisciplinar, pois, na 

maioria dos casos, “resolve-se” a acumulação retirando os animais do detentor. No 

próximo tópico, uma vez que o presente trabalho visa analisar, sobretudo, o 

sofrimento causado aos seres não-humanos, alvos da acumulação de animais, a 

proteção jurídica vigente será explanada.  

 

3 Proteção jurídico-constitucional dos animais no Direito vigente 

  

Uma vez que historicamente as relações entre os seres humanos e a natureza 

se pautaram em conceitos antropocêntricos, visto que o homem a utiliza para obter 
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os mais variados recursos, a proteção ambiental ocorreu também permeada por esse 

antropocentrismo, visando beneficiar, sobretudo, os interesses humanos. Corrobora 

com esse entendimento Bosselmann (2008, p. 24) ao afirmar que a 

antropocentricidade é inerente aos direitos ambientais, posto que o estado do 

ambiente é determinado mediante as necessidades da humanidade e não pelas 

necessidades das outras espécies contidas nele.  

Desse modo, a proteção jurídica dos recursos naturais, antes da década de 

setenta, tinha por fundamento apenas interesses econômicos ou, por vezes, em 

razão da saúde pública. O que começou a modificar-se, pelo menos na legislação, 

apenas a partir do aumento da degradação ambiental no final dos anos sessenta e 

início dos anos setenta e, por conseguinte, a partir de reivindicações de movimentos 

ambientalistas. Assim, o caráter “instrumental” da proteção ambiental restou 

superado no Brasil, tardiamente em comparação com os demais países, com a 

instituição da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, configurando-se um 

Direito Ambiental brasileiro de fato (SARLET, 2014, p. 151).   

Após a promulgação da Lei nº 6.938/81, o marco normativo mais significativo, 

no que diz respeito à proteção ambiental, é a própria Constituição Federal de 1988, a 

qual elevou ao status constitucional, em capítulo próprio e específico, a questão 

ambiental. Em seu artigo 225 é consagrado, portanto, o direito fundamental que 

assevera que todos, sejam as atuais ou vindouras gerações, têm direito ao meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, posto tratar-se de um bem de uso 

comum do povo (BRASIL, 1988).  

No parágrafo 1º, inciso VII, do referido artigo verifica-se a importante 

incumbência do Poder Público de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 

lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 

de espécies ou submetam os animais a crueldade” (BRASIL, 1988). Dessa maneira, o 

texto constitucional, de modo expresso e objetivo, veda atos de crueldade aos 

animais. Da mesma forma, em decorrência da previsão constitucional, a prática foi 

tipificada, como crime de maus-tratos, mediante o art. 32 da Lei 9.605/98: 

 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
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Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 

recursos alternativos. 

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no 

caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição 

da guarda.     (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020) 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal 

(BRASIL, 1998).  

 

Dispõe o dispositivo acerca da prática de abuso e maus-tratos, como também 

de experimentos dolosos ou cruéis. Apesar de mencionar apenas duas espécies de 

animais domésticos, o mencionado artigo sofreu importante inovação em 2020, por 

meio da Lei nº 14.064/20, ao definir que tratando-se de cães e gatos as penas serão 

acentuadas, isto é, de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e da proibição de 

guarda (BRASIL, 1998). Tem-se também o artigo 64 da Lei das Contravenções Penais 

(Lei 3.688/41), cuja tipificação incide na prática de crueldade contra os animais e a 

sua submissão ao trabalho excessivo (BRASIL, 1941).  

 No plano internacional, em que pese a existência de diversos diplomas a 

respeito dos animais e que influenciam, de certo modo, na legislação nacional, cabe 

referir a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da qual o Brasil é signatário, 

como um dos principais. Referem Figueiredo e Salles (2015, p. 148) que, em seus 14 

artigos, a declaração comporta um expressivo rol exemplificativo de direitos 

fundamentais dos animais, como o direito a atenção, aos cuidados e a proteção dos 

homens. 

Diante do exposto, para Patronek (2008, p. 221) o transtorno comportamental 

da acumulação de animais é uma terceira dimensão do abuso de animais. Isso 

porque, ela difere-se da crueldade intencional, uma vez que não há intenção e prazer 

em ferir, como também difere-se da negligência, em que há indiferença ao 

sofrimento. No caso da acumulação existe sofrimento físico e psicológico 

considerável para o animal e efeitos negativos também a pessoa e ao ambiente 

ocupado, ao mesmo tempo em que há uma forte ligação positiva entre homem-

animal. 
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Nesse seguimento, a responsabilização dos acumuladores é de extrema 

dificuldade, uma vez que não existe o elemento subjetivo do dolo, ou seja, os 

acumuladores não possuem a intenção de causar maus-tratos aos seus animais. 

Contudo, a tendência é o acumulador ser processado por crueldade animal, o que 

não significa que será de fato condenado, ignorando-se os aspectos de saúde mental 

do acumulador. Ocorre que, ao enfrentar o problema dessa maneira, a legislação 

atinente aos maus-tratos torna-se ineficiente, além de não prevenir a reincidência 

dos casos de acumulação (PATRONEK; WEISS, 2012, p. 01).  

O transtorno comportamental da acumulação de animais possui natureza 

complexa e interdisciplinar. Porém, a abordagem de solução é geralmente 

unidimensional, começando e terminando com os trabalhos das agências de bem-

estar animal unicamente, as quais normalmente atuam sozinhas, embasadas nos 

regulamentos de vedação aos maus-tratos (PATRONEK; LOAR; NATHANSON, 2006). 

É necessário um trabalho multiprofissional e interdisciplinar para o combate 

da prática da acumulação, como também da cooperação entre as agências 

(PATRONEK; LOAR; NATHANSON, 2006). Segundo Alvarenga et al. (2013, p. 5945), a 

multiprofissionalidade orienta e torna possível uma assistência integral, pois os 

profissionais atuam de acordo com as diretrizes da sua profissão, mas acaba 

gerando um tratamento fragmentado. Por isso, a importância, além da 

multiprofissionalidade, da interdisciplinaridade, visto que pela interação dos 

diferentes saberes desses profissionais que serão produzidas soluções conjuntas e 

cooperativas, que não seriam alcançadas por nenhum dos profissionais 

isoladamente (SALVADOR et al., 2011, p. 337). 

Além disso, é necessário uma mudança na mentalidade do legislador, no que 

toca a legislação de proteção animal. Isso porque, mesmo com a importante 

evolução advinda, estudiosos como Pacheco (2012, p. 351) ainda apontam uma linha 

antropocêntrica em constituições como a brasileira e na legislação ambiental ao 

limitar a proteção do meio ambiente ao interesse exclusivo do homem e não atribuir 

valor intrínseco aos animais, mas apenas proibir a crueldade.  

No aspecto jurídico a norma constitucional, “representa mera criação jurídica 

do homem para que ele possa proteger-se dele mesmo, deixando para um segundo 

plano a possibilidade de reconhecer direitos ou valor intrínseco a outras formas de 
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vida” (PACHECO, 2012, p. 351). Em vista disso, embora o capítulo dedicado ao meio 

ambiente na Constituição brasileira traga importante norma, coibindo os atos que 

coloquem em risco a função ecológica, tal dispositivo é interpretado no sentido de 

conferir apenas uma proteção indireta ou reflexa aos animais.  

Diante disso, correntes de estudiosos e movimentos em prol da causa animal 

buscam ampliar essa tutela, ante a constatação de que esses sujeitos não-humanos 

são seres sencientes, ou seja, possuem a capacidade de sofrer, sentir dor, medo, 

felicidade, entusiasmo etc. Assim, a proteção animal vem tomando dimensões cada 

vez maiores, sendo um dos assuntos mais estudados na atualidade.  

Torna-se latente o conflito entre a evolução do pensamento da sociedade 

pertinente à Ética Animal, que vem mudando drasticamente, e a legislação protetora 

dos animais que não acompanhou esse pensamento. Todavia, o Direito deve se 

harmonizar com o progresso social, como veremos no próximo capítulo.   

 

4 Os Direito da Natureza para a defesa dos Direitos dos animais  

 

 Desde os primeiros pensadores da antiguidade, a defesa dos animais tem sido 

alvo de conjecturas. Sendo que no século XVII as primeiras leis de proteção animal 

foram elaboradas, e em 1824 se instaurou, na Inglaterra, o primeiro movimento 

moderno de proteção dos animais (FERREIRA, 2011, p. 06). Inicialmente, essa defesa 

se limitava a assegurar um tratamento digno, vedando a crueldade, tortura e 

sofrimentos desnecessários. Entretanto, a partir dos anos setenta o pensamento 

acerca da proteção animal progrediu radicalmente, especialmente com a 

reivindicação de alguns ativistas, os quais argumentavam que a proteção dos 

animais não é garantida com o simples oferecimento de melhores condições de vida 

(GORDILHO, 2008, p. 65). 

Tendo em vista, portanto, a superficialidade da proteção jurídica dos animais, 

a qual apenas os protege, de modo geral, contra atos de crueldade humana e maus-

tratos, autores de renome na área, como Peter Singer e Tom Regan, lançaram 

correntes de pensamento que fundamentam até hoje as pretensões concernentes 

aos animais.  
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Nessa acepção, o filósofo australiano Peter Singer defende a libertação animal 

por meio de um tratamento ético baseado na igualdade humana, como prescrição de 

como o ser humano deve tratar outros seres. Isso não quer dizer que o homem deve 

tratar os animais como humanos, mas que deve ter a mesma consideração e 

compaixão (SINGER, 2010, p. 05-09). O princípio da igualdade é formulado a partir da 

senciência, critério adotado pela Ética Animal, a qual conceitua os animais como 

seres sencientes: 

 

[...] se um ser sofre, não pode haver justificativa moral para deixar de levar em 

conta esse sofrimento. Não importa a natureza do ser; o princípio da igualdade 

requer que seu sofrimento seja considerado da mesma maneira em que 

comparações aproximadas possam ser feitas – de qualquer outro ser. Caso um 

ser não seja capaz de sofrer, de sentir prazer ou felicidade, nada há a ser levado 

em conta. Portanto, o limite da senciência (usando o termo como uma redução 

conveniente, talvez não estritamente precisa, para a capacidade de sofrer e/ou 

experimentar prazer) é a única fronteira defensável de preocupação com os 

interesses alheios (SINGER, 2010, p. 14-15). 

 

Elucida Regan (2006, p. 65-66) que o critério da senciência permite visualizar 

os animais como “sujeitos de uma vida”, o que é suficiente para a compreensão 

acerca da imprescindibilidade do respeito aos seus direitos, sobretudo, à vida digna. 

Ainda, Singer, se referindo a apontamento feito por Bentham (apud 2010, p. 12-13), 

alega que a capacidade de sofrer é uma característica vital que comina a um ser o 

direito de igual consideração, pois a capacidade de sofrer, bem como de sentir prazer 

ou felicidade é tão importante quanto a capacidade de linguagem e compreensão, as 

quais são utilizadas inúmeras vezes, por estudiosos, para diferenciar os homens dos 

animais.  

Sem embargo, assevera Martha Nussbaum (2013, p. 414) que pensar nos 

animais como seres ativos que possuem interesses leva naturalmente a adoção do 

pensamento de que eles têm o direito de perseguir esses interesses. Se tal 

pensamento for adotado, o homem estará mais apto a ver como injustos são os 

sérios danos que são causados aos animais, impedindo-os de perseguir seus 

próprios interesses.  



 

 
 
 
486 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

 Desse modo, o reconhecimento dos animais como merecedores de proteção 

e até como sujeitos de direito acarreta no amparo legal de seus interesses de vida, 

na sua liberdade e integridade física e psíquica. Essa compreensão, com a adoção 

do critério da senciência, importa em garantir não apenas melhorias nas condições 

de tratamento dos animais, quando instrumentalizados, mas no questionamento 

sobre o direito dos humanos de se utilizar desses seres sencientes, seja para 

pesquisas, vestuário, alimentação, rituais religiosos ou entretenimento (ANDRADE; 

ZAMBAM, 2016, p. 11). 

 Tornar a natureza sujeito de direitos rompe com diversos paradigmas, posto 

que, tradicionalmente, o direito é entendido como atributo exclusivo do ser humano, 

o que faz com que muitos autores defendam pela sua inaplicabilidade (ACOSTA, 

2009, p. 15). Para Acosta (2009, p. 18), o principal entrave para o enfrentamento da 

questão está na percepção da sociedade ocidental, a qual considera a natureza e 

suas espécies como simples propriedade e fonte de recursos naturais, os quais 

devem ser explorados, comprados e vendidos. A natureza não é entendida como um 

todo, mas apenas que seus elementos possuem utilidade imediata, a exemplo da 

madeira, dos animais, dos minerais do solo etc.  

De certo modo, os direitos humanos abarcam a natureza, todavia mesmo as 

melhores leis humanas a tratam como objeto de propriedade e nunca como um 

sujeito de direito. Assim, reduzida a mera fonte de recursos naturais e bons negócios, 

a natureza pode ser legalmente ferida, e até exterminada, sem que suas queixas 

sejam ouvidas e sem que as normas jurídicas impeçam a impunidade dos criminosos 

(GALEANO, 2009, p. 26). 

Acosta (2009, p. 15) enfatiza que para que essa grande mudança possa 

ocorrer é necessário grandes esforços e mentes ousadas e abertas, uma vez que a 

mesma supera tradições limitadas, conceituais e ideológicas. Outrossim, para liberar 

a natureza desta condição de sujeito sem direitos ou de simples objeto de 

propriedade, também é necessário um esforço político que reconheça a natureza 

como sujeito de direitos. Desse modo, entende que qualquer sistema que se preze, 

sensível aos desastres ambientais que hoje em dia tem-se conhecido, com a 

aplicação do conhecimento científico moderno, assim como o conhecimento das 
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culturas originárias, deveria proibir que os humanos levem à extinção outras 

espécies e à destruição os ecossistemas naturais (ACOSTA, 2009, p. 20)  

No pensamento do autor, daqui em diante, todo marco normativo deverá 

reconhecer que a natureza não é somente um conjunto de objetos que podem ser 

propriedade da alguém, mas um sujeito próprio com direitos legais e com 

legitimidade processual. Assim, o Equador foi o primeiro país no mundo a proclamar 

os direitos da Natureza em sua Constituição, sendo que o eixo articulador para isso 

foi o que se denomina de “buen-vivir”, cujo objetivo principal é o estabelecimento de 

harmonia entre a produção de bens e serviços e o respeito e a preservação da 

natureza (ACOSTA, 2009, p. 16-17).  

Para a promulgação da nova Constituição muito se discutiu a respeito da 

necessidade de “a cada direito corresponder um dever”, o que foi superado com o 

reconhecimento de que a natureza cumpre com o seu dever sustentando a vida. 

Modificá-la de maneira definitiva, como ocorre na atualidade, põe em perigo a 

sobrevivência da própria espécie humana. Contudo, antes de se alcançar o 

mencionado patamar, muitas tentativas foram realizadas a fim de solucionar os 

problemas ambientais, inclusive com a aplicação de medidas legais visando regular 

o comportamento humano (ACOSTA, 2009, p. 16-18). 

A transição para o reconhecimento dos direitos da Natureza é necessária por 

diversos motivos. Em primeiro lugar, as economias latino-americanas seguem 

embasadas na apropriação dos recursos naturais, multiplicando os impactos sociais 

e ambientais. Em segundo lugar, apesar do uso intensivo dessa riqueza natural, se 

mantêm altos níveis de pobreza e desigualdade. Logo, a busca pela erradicação da 

pobreza e a promoção da justiça social refere-se inevitavelmente a uma justiça 

ambiental. Estes dois aspectos são inseparáveis e qualquer proposta de política 

social que também deve incorporar os componentes ambientais (GUDYNAS, 2009, p. 

40).  

Em terceiro lugar, quando se invoca a necessidade de regular a economia e os 

mercados para colocá-los a serviço do desenvolvimento e bem-estar, também é 

necessário fazer com que essa dinâmica mercantil não destrua a natureza. Se assim 

não for feito, se admitirá que as relações mercantis e o capital são os fatores 

determinantes para o manejo dos recursos naturais (GUDYNAS, 2009, p. 41).  
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Os direitos da natureza se desenvolvem ao redor do valor da vida, o que 

justifica a construção de políticas ambientais e de gestão ambiental. Importante o 

questionamento atinente as principais consequências de aceitar os direitos da 

natureza. Em primeiro lugar são conferidas responsabilidades a política e para a 

gestão ambiental de assegurar a conservação da natureza. O reconhecimento 

desses direitos determina obrigações morais para proteger e respeitar a integridade 

dos ecossistemas naturais, conservar as espécies em perigo e evitar a poluição 

ambiental. Sem dúvida, isso não significa que se deva suspender todo e qualquer uso 

dos recursos naturais, o que fará desaparecer a agricultura ou a pecuária. Esses 

argumentos são utilizados em críticas rasas e levianas, cuja finalidade é desacreditar 

as novas perspectivas éticas sobre o ambiente (GUDYNAS, 2009, p. 45-46).   

A proposta de seus defensores e, por conseguinte, da Constituição 

equatoriana recupera a concepção da natureza como aquela que procria, nutre e 

acolhe.  Essa natureza está vinculada com o ser humano e com as comunidades que 

estabelecem especiais relações de caráter espiritual. Desde a perspectiva da 

cosmovisão dos povos originários, a missão da humanidade é alcançar e manter o 

bem-viver, definido como a vida harmoniosa do ser humano consigo mesmo, com a 

coletividade e com a natureza; sendo que com essa deve imperar uma relação não 

de utilização, mas de respeito e solidariedade (ACOSTA, 2009, p. 21-22) 

O estabelecimento de um sistema legal no qual os ecossistemas e as 

comunidades naturais tenham um direito inalienável de existir situaria a natureza a 

um nível mais elevado de valor e importância. Sem dúvida isso terá como efeito direto 

prevenir os danos que decorrem de muitas atividades humanas, cujo custo ambiental 

é demasiadamente grande, servindo também para aumentar a consciência 

ambiental, o respeito aos outros e o sentido de pertencimento de uma espécie 

ameaçada por sua própria irresponsabilidade, a humana (ACOSTA, 2009, p. 21-22).  

Desse modo, percebe-se que os tempos e as sensibilidades sociais foram se 

alterando, as reivindicações relacionadas à tutela ambiental e animal foram se 

tornando cada vez maiores e mais evidentes. E, consequentemente, se generalizou o 

pensamento que os animais são, como os seres humanos, parte da criação e que o 

homem é responsável por eles e pela natureza, sendo reprovável o tratamento dos 

animais como meras coisas sujeitas à vontade do homem.  



 

 
 
 

Emanuela Rodrigues dos Santos | 489 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A acumulação de animais é uma perturbação psíquica que carece de maior 

atenção e cuidados por parte dos profissionais da área da saúde, da veterinária e do 

Direito. No que tange ao Direito, o mesmo não dispõe de um regulamento adequado 

para o enfrentamento desse complexo transtorno, não amparando, 

consequentemente, os animais, extremamente vulneráveis a tal situação, e não 

tratando o acumulador que, corriqueiramente, acaba por reincidir na prática.  

Dessa maneira, uma vez que o foco do estudo é o tratamento jurídico disposto 

à tutela dos animais, ressalta-se que essa, da forma como está disposta, é 

insuficiente e ineficiente. Isso porque, por comportar resquícios antropocêntricos, 

ainda compreende os animais como objetos à disposição dos seres humanas e não 

como sujeito de direitos, não os protegendo efetivamente. Especificamente nos 

casos de acumulação animal, a proteção jurídica deixa ainda mais a desejar, pois a 

solução tem se pautado em apenas retirar os animais de seus tutores acumuladores, 

sem um real enfrentamento do problema que é multifatorial.    

Nesse sentido, cabe reformular a percepção da sociedade e do legislador 

acerca dos animais e, consequentemente, o tratamento jurídico dado a esses 

sujeitos não-humanos. Sendo que uma proteção mais eficiente poderá ocorrer, como 

apontado na atualidade por alguns pesquisadores, por meio dos Direitos da Natureza 

e dos Animais, a fim de proteger e respeitar a integridade dos ecossistemas naturais 

e do meio ambiente.   
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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar a constitucionalidade da prática da 

zoofilia, considerando o potencial conflito entre a autodeterminação sexual e a 

proteção animal, tomando por base o julgamento da Reclamação Constitucional 1 

BvR 1864/14 pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, o qual, embora tenha 

conhecido da referida reclamação, entendeu ser ela infundada, na medida em que a 

legislação alemã protetiva dos animais não viola os direitos fundamentais dos 

reclamantes, devendo ser mantida a proibição da prática da zoofilia no país. A partir 

desse enfoque, se verificou como ocorre a questão da zoofilia no Brasil, por meio da 

análise do tratamento dispensado aos animais pelo nosso ordenamento jurídico, 

bem como da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Ao final, observou-se que a prática da zoofilia expõe os 

animais à crueldade, o que é vedado expressamente pelo artigo 225, § 1º, VII, da CF, 

além de atentar contra a sua dignidade, motivo pelo qual deve ser considerada 

inconstitucional, mesmo que isso implique restrição à autodeterminação sexual dos 

indivíduos. 
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ABSTRACT 

The present essay aims to analyze the constitutionality of the practice of zoophilia, 

considering the potential conflict between sexual self-determination and animal 

protection, based on the judgment of the Constitutional Claim 1 BvR 1864/14 by the 

Federal Constitutional Court of Germany, which, although the Court has admitted that 

claim, considered it to be unfounded, insofar the German animal protection 

legislation does not violate the fundamental rights of the complainants, and the 

prohibition of the practice of zoophilia in the country must be maintained. From this 

approach, it was verified how occurs the issue of zoophilia in Brazil, through the 

analysis of the treatment of animals by our legal system, as well as the current 

jurisprudence of the Supreme Federal Court (STF) and the Superior Court of Justice 

(STJ). In the end, it was observed that the practice of zoophilia exposes animals to 

cruelty, which is expressly forbidden by article 225, § 1, VII, of the CF, in addition to 

going against their dignity, reason why it must be considered unconstitutional, even 

if this implies restriction to sexual self-determination of individuals. 

Keywords: Zoophilia. Sexual self-determination. Animal protection. Germany. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No atual cenário em que vivemos, é comum observarmos a existência de 

diversos potenciais conflitos entre direitos fundamentais, como a liberdade religiosa 

ou a manifestação cultural, e a proteção dos animais. Na hipótese da prática da 

zoofilia, a qual consiste no envolvimento sexual de humanos com animais de outras 

espécies, consubstanciada no direito fundamental à autodeterminação sexual, o 

conflito se apresenta em relação à proteção do bem-estar animal. Nesse sentido, o 

presente estudo procurará analisar a questão envolvendo a constitucionalidade da 

prática da zoofilia, por meio da ponderação entre os referidos bens jurídicos.  

Para realizar essa abordagem, se tomará por base o julgamento da 

Reclamação Constitucional 1 BvR 1864/14 pelo Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha, o qual entendeu pela constitucionalidade da legislação alemã protetiva 

dos animais no ponto que se refere à proibição da prática da zoofilia. Em síntese, o 

Tribunal entendeu acerca da inocorrência de violação ao direito fundamental à 
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autodeterminação sexual pela aludida legislação, considerando que o indivíduo deve 

aceitar medidas estatais tomadas no interesse predominante do público em geral ou 

em relação aos interesses de terceiros protegidos por direitos fundamentais, 

contanto que não haja interferência na área inviolável da vida privada, observando 

estritamente o princípio da proporcionalidade.  

A partir da contextualização feita por meio da análise do julgado do Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, se questionará acerca da possibilidade de 

adoção de entendimento semelhante no Brasil, ou seja, de que a prática da zoofilia 

deve ser considerada inconstitucional. Para responder a esse questionamento, será 

imperioso inicialmente analisar o tratamento dispensado aos animais pelo nosso 

ordenamento jurídico, bem como a atual jurisprudência do STF e do STJ quanto à 

temática.  

Nesse sentido, será necessário abordar questões como a objetificação e a 

titularidade de direitos dos animais, bem como o dever constitucional de amparo aos 

animais, consistente na vedação de práticas cruéis, previsto no artigo 225, § 1º, VII, 

da CF, do qual se pode extrair a existência de uma dignidade à vida não humana, que 

não se mostra meramente instrumental em relação ao homem.  

Ademais, será examinado o posicionamento adotado pelo STF no julgamento 

do RE nº. 153.531/SC (“Farra do Boi”), da ADI nº. 1.856/RJ (“Rinha de Galo”), bem 

como da ADI nº. 4.983/CE (“Vaquejada”), o qual resultou na prevalência do dever de 

proteção animal em detrimento do direito à manifestação cultural, por se considerar 

que as referidas práticas submetiam os animais à crueldade. Ainda, será analisado 

o julgamento do RE nº. 494.601/RS, também pelo STF, o qual tratou do conflito entre 

a liberdade religiosa, consistente no sacrifício ritual de animais em cultos religiosos 

de matriz africana, e o dever de proteção dos animais, consistente na vedação de 

crueldade. E, por fim, se analisará o atual posicionamento do STJ no julgamento do 

RESP nº. 1.797.175/SP, o qual conferiu dignidade e direitos aos animais não-

humanos e à natureza. 

Tecida a devida contextualização a respeito da tutela animal no Brasil, se 

adentrará no tema da zoofilia propriamente dito, o qual nunca foi objeto de análise 

pelas cortes superiores brasileiras, como já ocorreu na Alemanha, conforme 

verificado anteriormente. Calhará, portanto, analisar a legislação pátria a respeito da 
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temática. Sobre o ponto, vale referir acerca da inexistência de legislação específica 

proibindo a prática da zoofilia. No entanto, se tecerá considerações a respeito do 

artigo 32, da Lei nº. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), bem como de alguns 

projetos de lei que buscam a criminalização da prática da zoofilia e estão atualmente 

tramitando junto ao Congresso Nacional.  

Contudo, mesmo que ainda inexistente legislação criminalizando a zoofilia, se 

procurará demonstrar que, por meio da realização de uma interpretação sistemática, 

o ordenamento jurídico brasileiro já possibilita a conclusão acerca da proibição da 

prática de atos sexuais com animais.  

Assim, em atenção ao contexto brasileiro, procurará se demonstrar que o 

conflito entre a autodeterminação sexual e a proteção dos animais, consistente na 

vedação de atos cruéis, resultaria em desfecho semelhante ao da decisão alemã, 

considerando que a prática sexual forçada de animais com humanos pressupõe a 

ocorrência de crueldade, uma vez que os animais não têm o poder de escolha acerca 

dessa atividade, ou seja, não há consentimento nessa prática.  

Após a aplicação do teste de proporcionalidade, se observará que o dever 

constitucional de proteção e amparo dos animais deverá prevalecer quando entrar 

em conflito com o direito à autodeterminação sexual dos humanos, uma vez que não 

é mais possível tolerar a lógica antropocêntrica e utilitarista dos animais, que os 

coloca em posição de subserviência e submissão em relação aos humanos. 

 

1 O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 1 BvR 1864/14 PELO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA 

 

Diversos são os potenciais conflitos existentes entre os direitos fundamentais 

dos animais humanos e o direito ao meio-ambiente, consistente na proteção da 

fauna. Na presente abordagem, se objetivará tratar do conflito entre o direito à 

autodeterminação sexual dos humanos e a proteção do bem-estar dos animais, 

tomando por base o julgamento da Reclamação Constitucional 1 BvR 1864/14 pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, o qual analisou a questão acerca da 

constitucionalidade da prática da zoofilia, consistente no envolvimento sexual de 

humanos com animais de outras espécies. 
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Para Rodrigo Bernardes Dias, o sexo possui um evidente caráter 

biopsicológico, o qual é comum a toda humanidade e afeta o comportamento sexual 

ao longo do tempo e do espaço, “sendo interessante notar que, a despeito das 

diferenças culturais, a maior parte dos comportamentos sexuais humanos está 

presente em todas as épocas e em todas as culturas”. O autor cita como exemplos o 

adultério, a zoofilia, o fetichismo, a pedofilia, o sadomasoquismo, bem como a 

transexualidade, referindo que essas práticas sexuais sempre existiram, “o que nos 

leva a crer ser lícito afirmar que em matéria de sexo, tudo que hoje existe, sempre 

existiu, e as necessidades humanas não mudaram tanto como se poderia supor” 

(DIAS, 2016, p. 30).  

A zoofilia, também tratada pela medicina legal pelo termo de bestialidade, diz 

respeito à satisfação sexual humana com animais domésticos, como “galinhas, 

patos, cavalos, vacas ou cabras. Dados reforçam que essa prática é mais frequente 

no campo, entre pastores, vaqueiros e moços de estribaria, ou ainda, entre portadores 

de deficiência mental” (BIZAWU; RAMOS; NEPOMUCENO, 2017, p. 91). Presume-se 

que essa prática foi facilitada por meio da domesticação de animais (DIAS, 2016, p. 

44). A zoofilia, em regra, não ocorre com animais selvagens, no seu “habitat natural, 

mas com animais domesticados ou explorados pela indústria de alimentos” 

(OLIVEIRA, 2013, online). Vale mencionar também que essa prática é considerada 

uma patologia de caráter psicológico, a qual é enquadrada na Classificação 

Internacional de Doenças (CID), sob o nº. 10 – F65 (transtornos de preferência 

sexual).  

Feita a devida explanação a respeito das noções introdutórias acerca da 

zoofilia, passa-se a analisar o contexto em que a decisão alemã supracitada foi 

proferida. No ano de 1969, a prática de sexo com animais foi legalizada na Alemanha 

para casos em que o animal não fosse maltratado significativamente. A referida 

legislação, contudo, sempre sofreu críticas por parte de ativistas a favor dos direitos 

dos animais. Dessa forma, em 13 de julho 2013, foi realizada uma reforma legislativa, 

a qual passou a vedar tal prática e banir qualquer atividade que fosse contrária à 

natureza das espécies (§ 3, 13 da Tierschutzgesetz).  

Em linhas gerais, a proibição da zoofilia foi incluída em uma emenda à Lei de 

Proteção Animal do país, passando a dispor acerca da proibição da utilização de 
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animais para a própria atividade sexual ou para treinar ou disponibilizar para atos 

sexuais de terceiros e, assim, forçá-los a se comportar de forma contrária à espécie. 

Nos termos do § 18 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 da Tierschutzgesetz, em caso de 

descumprimento dessa determinação por meio da prática de tal infração 

administrativa, o infrator poderá ser punido com multa de até 25 (vinte e cinco) mil 

euros (ALEMANHA, 1972, online). 

Ocorre que essa alteração legislativa gerou protestos de alguns alemães e 

principalmente de um grupo de ativistas chamado Engajamento Zoófilo pela 

Tolerância e Informação (Zeta, na sigla em alemão). Em suma, essas pessoas 

afirmavam enxergar os animais como verdadeiros parceiros, os quais não eram 

forçados a nada. Nesse sentido, informaram que iriam recorrer à Justiça contra a 

referida legislação (ALEMANHA ..., 2013, online). 

Diante desse cenário, um homem e uma mulher, que não tiveram seus nomes 

divulgados, ingressaram com Reclamação Constitucional (Verfassungsbeschwerde) 

em face do § 3, 13 da Tierschutzgesetz, alegando se sentirem sexualmente atraídos 

por animais. Os reclamantes referiram que a aludida legislação é inconstitucional, 

por violar o seu direito à autodeterminação sexual, o qual pode ser extraído do 

princípio da dignidade humana e do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade (artigos 1º e 2º, parágrafo 1º, da Lei Fundamental da Alemanha), bem 

como por ofensa à garantia da legalidade estrita, consistente na exigência de certeza 

(artigo 103, parágrafo 2º, da Lei Fundamental da Alemanha). Dessa forma, em 08 de 

dezembro de 2015, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha julgou a referida 

reclamação (1 BvR 1864/14).  

Em relação ao argumento de ofensa à garantia da legalidade estrita, o Tribunal 

entendeu que os dispositivos questionados não violam tal garantia. O artigo 103, 

parágrafo 2º, da Lei Fundamental, dispõe que um ato só pode ser punido se a 

responsabilidade penal tiver sido determinada por lei antes da prática do ato (“nulla 

poena sine lege”), sendo que a referida proteção também se estende ao julgamento 

de infrações administrativas, como a situação sob análise. Por meio desse 

dispositivo, além da proibição de retroatividade, pretende-se garantir que o 

destinatário da norma possa prever qual comportamento está ameaçado com 

punição ou multa, bem como que o legislador, e não os  tribunais,  decidam  primeiro  
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sobre a responsabilidade penal ou os pré-requisitos para uma multa.  

Concluiu-se também que a proibição da prática de zoofilia constante no § 3, 

13 Tierschutzgesetz é limitada em dois aspectos pelas características de “ato 

sexual” (sexuale Handlung) e “compelir” (zwingend) a “se comportar de forma 

contrária à espécie” (artwidrigen Verhaltens). Esses termos legais indefinidos não 

possuem conceituação na Tierschutzgesetz (Lei de Proteção Animal) contestada, 

nem na sua justificativa legal. No entanto, eles são acessíveis a uma interpretação 

mais detalhada, uma vez que seu significado resulta do sentido da palavra e 

corresponde ao uso diário da linguagem. Além disso, dizem respeito a termos 

também usados em outras leis e na própria Tierschutzgesetz. Assim, presume-se a 

existência de um amplo consenso sobre o seu significado. Nesse sentido, 

compreendeu-se que “a descrição levada a efeito pelo dispositivo legal impugnado 

circunscreve adequada e suficientemente o suporte fático [...] todos acessíveis por 

meio da interpretação, com destaque para o termo ação sexual, já desenvolvido 

(concretizado) também pela jurisprudência” (SARLET, 2016a, online).  

Quanto ao outro argumento, o Tribunal entendeu que as disposições 

impugnadas não violam o direito fundamental à autodeterminação sexual dos 

reclamantes. Os julgadores referiram que, contanto que não haja interferência na 

área inviolável da vida privada, o indivíduo deve aceitar medidas estatais tomadas no 

interesse predominante do público em geral ou em relação aos interesses de 

terceiros protegidos por direitos fundamentais, observando estritamente o princípio 

da proporcionalidade.  

Sustentaram que proteger o bem-estar dos animais contra ataques sexuais 

inadequados é um objetivo legítimo, o qual está amparado no princípio básico 

expresso no § 1, 1 da Tierschutzgesetz, que possui status constitucional de acordo 

com o artigo 20a da Lei Fundamental, o qual dispõe que “tendo em conta também a 

sua responsabilidade frente às gerações futuras, o Estado protege os recursos 

naturais vitais e os animais, dentro do âmbito da ordem constitucional, através da 

legislação e de acordo com a lei e o direito, por meio dos poderes executivo e 

judiciário”. O bem-estar dos animais e sua manutenção adequada à espécie também 

inclui proteção contra agressão sexual forçada. Dessa forma, não há óbices para o 

legislador estabelecer qual o alcance da proteção dos animais.  
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Ainda, mencionaram que a medida legislativa é proporcional, levando em 

conta que a intensidade da intervenção não seria desproporcional ao objetivo 

desejado. De fato, o § 3, 13 da Tierschutzgesetz intervém na autodeterminação 

sexual dos reclamantes. No entanto, essa infração só será aplicada se o animal for 

forçado a se comportar sexualmente de maneira contrária à espécie. Ademais, a 

legislação não se vale do Direito Penal, mas concebe a norma como uma mera 

infração administrativa, cujo processo e punição segue o princípio da oportunidade, 

recaindo no âmbito da discricionariedade vinculada da autoridade administrativa.  

No caso de circunstâncias especiais, não necessariamente extraordinárias, a 

injustiça da violação e o potencial de risco resultante podem ser tão baixos que o 

processo e a punição não parecem necessários. O legislador poderia, portanto, 

presumir que o objetivo da legislação supera as consequências e os impedimentos 

específicos para as pessoas afetadas. 

Em face do exposto, constata-se que embora o Tribunal Constitucional 

Federal da Alemanha tenha conhecido da Reclamação Constitucional, ou seja, tenha 

admitido que, ao menos em abstrato, haveria violação ao direito fundamental à 

autodeterminação sexual dos reclamantes, entendeu que a aludida reclamação era 

infundada, sob a justificativa de que a legislação impugnada não viola os direitos 

fundamentais dos reclamantes, devendo ser mantida a proibição da prática da 

zoofilia no país.   

Mais do que a fundamentação da decisão em si, é possível observar que, ao 

admitir a referida Reclamação Constitucional, o Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha reconheceu que o dispositivo impugnado pelos reclamantes teria o 

potencial de violar o seu direito fundamental à autodeterminação sexual. Em síntese, 

da aludida decisão, pode-se extrair que, “em princípio, as práticas sexuais com 

animais situam-se na esfera do âmbito de proteção do direito de personalidade, 

designadamente, do direito de autodeterminação sexual das pessoas humanas, 

remetendo a solução do problema, ao menos no que toca a essa vertente, a um juízo 

de ponderação com base nos critérios da proporcionalidade” (SARLET, 2016a, 

online).
 
Nesse cenário, observa-se que a Corte Alemã, por meio da lógica de uma 

concordância prática, sopesou que o bem-estar animal deveria prevalecer quando 
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em colisão com a autodeterminação sexual dos humanos, o qual poderia sofrer 

restrições.  

Sobre a colisão de direitos fundamentais envolvendo a proteção animal, vale 

mencionar que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha já analisou 

anteriormente outras situações semelhantes, como o conflito entre a liberdade 

religiosa e a proteção dos animais. Na hipótese, um açougueiro turco, de religião 

muçulmana, contava com uma autorização excepcional (prevista na legislação 

protetiva dos animais - Tierschutzgesetz), a qual autorizava a degola sem prévia 

insensibilização (sedação) do animal, em face da necessidade dos membros de uma 

determinada comunidade religiosa (motivos religiosos). Ocorre que, ao requerer a 

renovação dessa autorização excepcional, ela foi negada pela autoridade 

administrativa. Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, ao 

julgar o caso, entendeu que o referido açougueiro gozava de liberdade profissional 

para tanto, devendo observância às leis religiosas. Consignou-se que a pessoa que 

precisa de permissão para o abate ritualístico deve declarar a convicção religiosa 

comum do grupo e que o Estado deve abster-se de fazer um juízo de valor sobre essa 

crença, concedendo a devida permissão, bem como que a lei não poderia estabelecer 

restrições à prática religiosa da sangria (1 BvR 1783/99, 15 jan. 2002). 

 

2 A QUESTÃO DA ZOOFILIA NO BRASIL 

 

A partir da contextualização feita por meio da análise do julgado do Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, necessário se faz questionar se seria possível 

a adoção do mesmo entendimento no Brasil, ou seja, de que a prática da zoofilia deve 

ser considerada inconstitucional. Para responder a esse questionamento, será 

imperioso analisar o tratamento dispensado aos animais pelo nosso ordenamento 

jurídico, bem como a atual jurisprudência do STF e do STJ quanto à temática.  

Assim como na Alemanha, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não 

reconhece de forma expressa direitos fundamentais como direitos subjetivos dos 

animais, ou seja, que animais são titulares de direitos. Nosso Código Civil ainda trata 

os animais como “objetos” ou “coisas” (bens jurídicos móveis) desprovidos da 
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capacidade de sentirem dor ou sofrimento, sendo, portanto, considerados seres 

inferiores aos humanos. 

Contudo, vale destacar que o artigo 225, § 1º, VII, da CF, prevê que para 

assegurar a efetividade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, é necessário 

proteger a fauna, sendo vedado submeter os animais à crueldade. “A vedação de 

crueldade é uma regra constitucional estrita, restritiva e proibitiva de condutas. 

Assim, não é possível admitir como constitucional qualquer atividade ou prática, seja 

ela regulamentada ou não, que submeta os animais à crueldade” (MEDEIROS; ROSA, 

2016, p. 15).  

Nota-se, portanto, que a proteção constitucional conferida aos animais no 

Brasil vem acompanhada de uma vedação expressa de crueldade, situação diferente 

da observada na Lei Fundamental da Alemanha, a qual prevê que a proteção animal 

diz respeito a uma “norma definidora de um fim/tarefa estatal, formulado de modo 

genérico e desacompanhado de qualquer concretização no plano constitucional” 

(SARLET, 2016b, online).  

Embora ainda não se possa falar em atribuição de titularidade de direitos 

fundamentais a outros sujeitos que não os humanos (nos quais se inserem os 

animais), a vedação de práticas cruéis em relação aos animais permite reconhecer 

que “a vida não humana possui uma dignidade, portanto, um valor intrínseco, e não 

meramente instrumental em relação ao Homem” (SARLET, 2018a, p. 232-233).  

Com o reconhecimento da dignidade da vida animal, não há como 

desconsiderar a existência de deveres fundamentais de tutela e proteção dessa vida, 

o que resulta na impossibilidade de animais continuarem sendo considerados 

apenas um meio ou um instrumento para que a espécie humana consiga garantir a 

sua própria dignidade e sobrevivência.  

Nesse sentido, é possível perceber atualmente uma maior conscientização 

ambiental, por meio da proteção animal, o que inclusive pode ser observado pela 

jurisprudência do STF, a exemplo do julgamento da “Farra do Boi” no ano de 1997 

(RE nº. 153.531/SC), da “Rinha de Galo” no ano de 2011 (ADI nº. 1.856/RJ), bem como 

da “Vaquejada” no ano de 2016 (ADI nº. 4.983/CE), os quais resultaram na 

prevalência do dever de proteção animal em detrimento do direito à manifestação 
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cultural, por se considerar que as referidas práticas submetem os animais à 

crueldade.  

Nesses julgados, o STF, embora não tenha se posicionado sobre a atribuição 

de direitos aos animais, reconheceu que a vida animal é um fim em si mesmo, a qual 

merece dignidade (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 87-88). Dessa banda, 

autoriza-se que certos direitos fundamentais sejam objeto de restrição quando 

conflitantes com a necessária proteção da fauna, a qual é amparada 

constitucionalmente.  

Por sua vez, também é digno de referência o julgamento, também pelo STF, do 

RE nº. 494.601/RS, no ano de 2019, o qual tratou do conflito entre a liberdade 

religiosa, consistente no sacrifício ritual de animais em cultos religiosos de matriz 

africana, e o dever de proteção dos animais, consistente na vedação de crueldade. 

Na aludida decisão, a Suprema Corte entendeu que, diferentemente dos julgados 

supramencionados, em que o direito conflitante era a manifestação cultural, a 

liberdade religiosa possui caráter mais intenso, uma vez que ínsita à noção de 

dignidade humana. Além disso, as práticas analisadas nos aludidos julgados 

submetiam os animais envolvidos à crueldade, diferentemente do que ocorre nos 

rituais religiosos, em que, apesar do abate, não há notícias de sofrimento do animal 

por meio da prática de atos cruéis. Nesse sentido, entendeu-se pela 

constitucionalidade do sacrifício ritual de animais, considerando a vedação de que 

sejam submetidos à crueldade quando do seu abate.  

Ademais, merecedora de destaque também é a jurisprudência mais recente do 

STJ, por meio do julgamento do RESP nº. 1.797.175/SP, no ano de 2019, sob a 

relatoria do Ministro Og Fernandes. O aludido julgado, que inovou sobre o tema ora 

em questão, reconheceu a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana, 

além de ter conferido dignidade e direitos aos animais não-humanos e à natureza. 

Observa-se, assim, um avanço, por meio da saída de um paradigma jurídico 

antropocêntrico (o homem no centro), para um paradigma biocêntrico (todos os 

seres vivos devem ser vistos como fins em si mesmos). 

Tecida a devida contextualização a respeito da tutela animal no Brasil, 

adentra-se no tema da zoofilia, o qual nunca foi objeto de análise específica pelas 
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cortes superiores brasileiras, como já ocorreu na Alemanha, conforme verificado 

anteriormente. Calha, portanto, analisar a legislação pátria a respeito da temática.  

De forma diversa da Alemanha, que possui legislação proibindo 

expressamente a prática da zoofilia, o Brasil não possui uma lei específica 

disciplinando acerca do tema. O que existe é apenas uma proibição genérica da 

prática de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais, no artigo 32, da 

Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)2, sem que haja menção quanto à proibição 

de abuso sexual de animais por meio da zoofilia.3 Ademais, vale mencionar que a 

referida prática criminosa é considerada crime de menor potencial ofensivo, 

considerando que sua pena máxima não é superior a 2 (dois) anos (artigo 61, da Lei 

nº. 9.099/95).  

A prática da zoofilia diz respeito a uma temática de conteúdo altamente 

polêmico não apenas do ponto de vista jurídico, mas também sob a ótica moral da 

questão. Nesse sentido, considerando que a legislação protetiva dos animais 

supramencionada foi editada no ano de 1998, ou seja, há mais de duas décadas, é 

bem possível que o seu conteúdo esteja defasado quanto ao ponto ora tratado, 

levando em conta as questões morais, culturais, sociais ou conservadoras da época 

em que editada, por meio de uma, talvez, mais tolerante aceitação da prática sexual 

com animais naquele momento. Todavia, essa mentalidade vem sendo 

paulatinamente modificada, sendo possível perceber atualmente uma maior 

conscientização ambiental, por meio da proteção animal, conforme visto alhures.  

De acordo com essa ótica, observa-se que hoje tramitam no Congresso 

Nacional diversos projetos de lei que visam a criminalizar a prática da zoofilia. A 

título exemplificativo, cita-se o Projeto de Lei nº. 9.070/17, de autoria do Deputado 

Federal Vitor Valem, o qual tem por objetivo acrescentar o artigo 164-A ao Código 

                                                     
2  Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (BRASIL, 1998, 
online). 
3 “A prática de zoofilia nunca se extinguiu. Ocorre desde o passado até os tempos atuais, e, apesar do 
avanço intelectual e da abertura de discussões acerca do tema, há uma evidente precariedade legal 
no Brasil. As leis de crimes ambientais, ao utilizarem a palavra “abuso” contra animais, abrem 
“lacunas” para interpretações legais insensatas, afastando, dessa forma, a aplicação da pena a quem 
pratique o crime de zoofilia, por exemplo. Diferentemente ocorre na Alemanha, que aprovou uma lei 
que incrimina e proíbe a prática da zoofilia devido ao crescente número de animais torturados ou 
mortos em razão de abusos sexuais dos quais foram vítimas” (DARIVA, 2018, p. 124-125). 
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Penal, para o fim de tipificar o crime de zoofilia, sob a justificativa de que, em outros 

países, a prática de atos sexuais com animais é considerada ilegal. Sustenta também 

que o animal utilizado nessa prática está sempre em posição de subjugação, uma 

vez que não pode recusar a determinação de seu abusador, não possuindo poder de 

escolha sobre a prática do coito. Por fim, consigna que a zoofilia “é uma prática 

bizarra que sugere certo desvio moral da pessoa que a comete” (BRASIL, 2017, 

online). 

Ademais, também se traz à lume o Projeto de Lei nº. 3.141/2012, 

posteriormente transformado no Projeto de Lei nº. 134/2018, de autoria do Deputado 

Federal Ricardo Izar Júnior, o qual já foi aprovado na Câmara dos Deputados e 

aguarda apreciação do Senado Federal. Esse PL visa a alterar o artigo 32, da Lei nº 

9.605/98, para agravar a pena pela prática de ato de abuso, consistente em maus-

tratos ou mutilação de animais e instituir como causa de aumento de pena do crime 

de maus-tratos aos animais a prática de atos de zoofilia, sob a justificativa de que, 

apesar do caput do artigo 32, fazer uso do termo “abuso”, o referido diploma legal 

ainda carece de uma especificação que inclua a zoofilia como um crime de maior 

potencial ofensivo à sociedade (BRASIL, 2018, online).  

Como pode-se observar, embora se esteja caminhando para a criminalização 

da referida prática, fato é que ainda não existe uma legislação específica 

disciplinando sobre a sua proibição. No entanto, a bem da verdade, mesmo que 

inexistente legislação nesse sentido, é possível vislumbrar que, por meio da 

realização de uma interpretação sistemática, o ordenamento jurídico brasileiro já 

possibilita a conclusão acerca da proibição da prática de atos sexuais com animais 

(em que pese não se desconheça que uma proibição formal e específica por meio de 

uma lei guardaria mais força para a vedação dessa prática). 

Cabe ao intérprete dar sistematicidade à norma, ou seja, colocá-la em 

harmonia com o sistema jurídico como um todo. Frisa-se que esse controle de 

sistematicidade exige mais do que simplesmente verificar se a norma está em rota 

de conflito ou contradição com o todo sistêmico, mas também examinar qual o 

dever-ser que ela tenta expressar (FREITAS, 1995, p. 50).  

Ingo Sarlet refere que a proibição da crueldade, além de se tratar de um dever 

geral de proteção dos animais, “exige sua concretização pelo legislador ordinário e 
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serve de parâmetro interpretativo material necessário (cogente) para todos os atores 

estatais, na esfera de suas respectivas competências e atribuições, refletindo-se 

também na esfera das relações privadas, de modo direto e indireto” (SARLET, 2016b, 

online).   

Nesse sentido, se interpretarmos o artigo 32, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes 

Ambientais) em consonância com o previsto no artigo 225, § 1º, VII, da CF, norma 

constitucional que garante a proteção da fauna e veda que os animais sejam 

submetidos à crueldade, bem como se levarmos em conta a jurisprudência do STF e 

do STJ quanto ao tema, é possível se chegar à conclusão de que a prática da zoofilia 

não pode ser permitida, mesmo que isso implique limitação à autodeterminação 

sexual, o que será objeto de análise no próximo ponto deste estudo.  

 

3 HARMONIZAÇÃO ENTRE DIREITOS E A INCONSTITUCIONALIDADE DA PRÁTICA DA 

ZOOFILIA 

 

A Constituição Federal traz como direitos fundamentais a liberdade (artigo 5º, 

caput, da CF), bem como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada dos 

indivíduos (artigo 5º, X, da CF). Esses direitos, em conjunto, fazem parte do núcleo 

essencial da autonomia privada, consistente no poder de autodeterminação das 

pessoas, o qual engloba diversos aspectos, como o sexual. 

Sobre o tema da autodeterminação sexual, cita-se a doutrina de Canotilho, 

Mendes, Sarlet e Streck: 

 

No centro de toda vida privada se encontra a autodeterminação sexual, vale dizer, 

a liberdade de cada um viver a sua própria sexualidade, afirmando-a como signo 

distintivo próprio, a sua identidade sexual, que engloba a temática do 

homossexualismo, do intersexualismo e do transexualismo, bem assim da livre 

escolha de seus parceiros e da oportunidade de manter com eles, de maneira 

consentida, relações sexuais. A proteção da liberdade sexual ainda engloba o 

direito à integridade sexual, protegendo particularmente os indivíduos mais 

vulneráveis e incapazes de se defender (CANOTILHO; MENDES; SARLET; 

STRECK, 2013, p. 277-278).  
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No ponto, vale colacionar decisão proferida pelo STF no RE nº. 845.779/SC, 

em 10 de março de 2015, a qual analisou o reconhecimento da Repercussão Geral da 

proibição de uso de banheiro feminino em shopping center por transexual. Na 

referida decisão, entendeu-se que a identidade sexual está diretamente ligada à 

dignidade da pessoa humana e a direitos de personalidade.  

Contudo, embora a autodeterminação sexual se vincule à noção de dignidade 

da pessoa humana,4 por meio da ideia de que o indivíduo possui plena liberdade para 

escolher com quem se relacionar (a exemplo da possibilidade de pessoas do mesmo 

sexo se relacionarem entre si), essa liberdade, assim como qualquer direito, não é 

irrestrita e ilimitada. Dessa forma, a livre determinação sexual pode ser exercida de 

forma ampla, desde que não afete outros direitos ou valores constitucionalmente 

protegidos.  

No julgamento da Reclamação Constitucional 1 BvR 1864/14 pelo Tribunal 

Constitucional Federal da Alemanha, um dos argumentos suscitados pelos 

reclamantes foi o de que a proibição da prática da zoofilia na Tierschutzgesetz 

violava o seu direito à autodeterminação sexual. No entanto, a Corte Alemã entendeu 

que o bem-estar dos animais contra ataques sexuais inadequados é um princípio 

básico expresso no § 1, 1 da Tierschutzgesetz e tem status constitucional de acordo 

com o artigo 20a da Lei Fundamental. Nesse cenário, compreendeu-se que a prática 

da zoofilia atentava contra o bem-estar dos animais, uma vez que o seu bem-estar 

inclui a proteção contra agressão sexual forçada. Assim, o direito à 

autodeterminação sexual teve que sofrer restrições em face da proteção animal.  

No contexto brasileiro, o conflito entre a autodeterminação sexual e a proteção 

dos animais, consistente na vedação de atos cruéis, resultaria em desfecho 

semelhante ao da decisão alemã, considerando que a prática sexual forçada de 

animais com humanos pressupõe a ocorrência de crueldade, uma vez que os animais 

não têm o poder de escolha acerca dessa atividade, ou seja, não há consentimento 

nessa prática.5 A crueldade é intrínseca à noção de zoofilia.  

                                                     
4 “[...] sem liberdade (negativa e positiva) não haverá dignidade, ou, pelo menos, esta não estará sendo 
reconhecida e assegurada” (SARLET, 2019, p. 126).  
5  “[...] o sexo entre humanos e animais nunca pode ser consensual, pois os animais estão 
impossibilitados de dizer sim ou não, sendo verificável a falta de capacidade de comunicar o 
consentimento. Além disso, na maioria das situações, devido à sua natureza dócil, os animais são 
incapazes de resistir à agressão sexual de maneira significativa, especialmente quando um humano 
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Nesse sentido, “em razão das diferenças anatômicas entre humanos e as 

demais espécies, a maior parte dos casos envolvem a inflição de dor e sofrimento 

para o animal, principalmente em razão dos danos físicos que lhes são causados” 

(OLIVEIRA, 2013, online). Ademais, é comum relatos de que o agressor não se 

contenta em praticar atos sexuais, mas também torturar e matar o animal. A relação 

dos humanos com animais e “suas séries de atos constantes acarretam violações, 

crueldades e massacres contra o órgão genital do animal, além de comprometer sua 

estrutura física corporal” (BIZAWU; RAMOS; NEPOMUCENO, 2017, p. 92). 

Em adendo, Peter Singer traz como exemplo o fato de alguns homens 

utilizarem galinhas como objeto sexual, inserindo seu pênis na cloaca, um canal 

multifuncional para resíduos e para a passagem do ovo. Isso geralmente é fatal para 

a galinha e, em alguns casos, ela será deliberadamente decapitada pouco antes da 

ejaculação, a fim de intensificar as convulsões do esfíncter. Obviamente que essa 

prática envolve a noção de crueldade (SINGER, 2001, online).  

Não obstante, vale mencionar também que o conceito de crueldade em relação 

aos animais não necessariamente diz respeito apenas ao dano e ao sofrimento físico 

experimentados por eles, mas também pode englobar a crueldade psicológica pela 

qual eventualmente possam passar, situação que segue tornando o ato moralmente 

injustificado. Nessa linha de raciocínio, Beirne sustenta que, para condenar relações 

sexuais entre humanos e animais, certamente não precisamos demonstrar que, com 

essas práticas, os animais sofrem hemorragias internas, rompimento da passagem 

anal, vaginas e cloacas machucadas, traumas psicológicos e emocionais, bem como 

a sua morte. As relações sexuais entre humanos e animais são erradas 

simplesmente porque não podemos saber se outros animais além dos humanos 

consentem com os avanços sexuais humanos e porque temos o dever de evitar a 

ocorrência de danos em relação aos animais se houver qualquer possibilidade - 

mesmo  não  intencional -  de  infligirmos  isso  a   eles no  decorrer da satisfação de 

nossos desejos sexuais.6  

                                                     
está determinado a realizar seu propósito. Os animais são ainda mais desfavorecidos pela 
incapacidade de comunicar os fatos de seu abuso às autoridades que poderiam dar-lhes abrigo e 
ajuda. Eles não têm voz! (DARIVA, 2018, p. 122).  
6 To condemn human-animal sexual relations surely we do not need to show that they sometimes 
cause animals to suffer internal bleeding, ruptured anal passages, bruised vaginas, battered cloaca, 
psychological and emotional trauma, and death. Human-animal sexual relations are wrong simply 
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No julgamento da “Farra do Boi”, da “Rinha de Galo” e da “Vaquejada”, 

mencionados em ponto anterior, o STF entendeu que as referidas práticas, as quais 

são consideradas manifestações culturais tuteladas pelo artigo 215, da CF, 

submetiam os animais à crueldade, motivo pelo qual violavam o disposto no artigo 

225, § 1º, VII, da CF. Assim, foi constatada a existência de um verdadeiro dever 

constitucional de proteção e amparo aos animais, o qual deveria prevalecer. 

E a situação da zoofilia se opera da mesma forma. Levando em conta que a 

prática de atos sexuais com animais expõe eles à crueldade, o dever constitucional 

de proteção e amparo dos animais deverá prevalecer quando entrar em conflito com 

o direito à autodeterminação sexual dos humanos. O direito à liberdade poderá sofrer 

restrições quando afetar a dignidade de outros seres. A nossa Constituição Federal 

admite interpretação compatível “com a atribuição de uma particular dignidade dos 

animais e estabelece parâmetros para uma significativa e correta proteção jurídica” 

(SARLET, 2016b, online).  

Há que se ressaltar, todavia, que existe posição que defende que, em certos 

casos, a zoofilia não implicaria crueldade em relação aos animais. No ponto, 

colaciona-se a doutrina de Peter Singer: 

 

Mas sexo com animais nem sempre envolve crueldade. Quem não esteve em 

uma ocasião social interrompida pelo cão doméstico agarrando as pernas de um 

visitante e esfregando vigorosamente seu pênis contra elas? O hospedeiro 

geralmente desencoraja tais atividades, mas em particular nem todos se opõem 

a serem usados por ele ou seu cão dessa forma, e ocasionalmente podem 

desenvolver atividades mutuamente satisfatórias. Soyka presumivelmente teria 

pensado que isso estava dentro dos limites da variedade sexual humana 

(SINGER, 2001, online). 

 

No entanto, mesmo que essa tese pudesse ser levantada, conforme 

mencionado anteriormente, atualmente se entende que, embora ainda não se 

reconheça em nosso ordenamento jurídico de forma expressa animais como titulares 

                                                     
because we cannot know if animals other than humans consent to human sexual advances and 
because we have a duty to avoid harming animals if there is any possibility – however unintentional 
– of us inflicting it on them in the course of satisfying our sexual desires with them (BEIRNE, 2001, p. 
51).  
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de direitos, é certo que a vida animal possui dignidade e, portanto, valor intrínseco. O 

reconhecimento de dignidade aos animais inclui o direito a sua integridade sexual, 

ou seja, uma proteção mais ampla para os animais contra agressões sexuais.  

Desse modo, a dignidade animal implica “o reconhecimento de um dever de 

respeito e consideração, assim como correspondentes deveres de proteção, de tal 

sorte que os animais não podem ser reduzidos à condição de mera coisa (objeto), e 

portanto, não possuem um valor meramente instrumental” (SARLET, 2016b, online). 

Em síntese, a dignidade, em que pese se fundamente na autonomia, acabará 

operando como limite ao exercício das liberdades fundamentais, como ocorre em 

relação aos limites da liberdade de expressão (SARLET, 2019, p. 127).  

Não é mais possível tolerar a lógica antropocêntrica e utilitarista dos animais, 

que os coloca em posição de subserviência e submissão em relação aos humanos 

(MEDEIROS, 2013, p. 36). A utilização de animais como objeto sexual pressupõe “uma 

condição de aprisionamento, o que significa um vínculo forçado com os seres 

humanos” (OLIVEIRA, 2013, online). Dessa forma, não há óbices para que 

determinados direitos ou valores constitucionais, mesmo que diretamente 

vinculados a pessoas ou grupos humanos, sejam restringidos em prol da proteção 

dos animais, como na hipótese da autodeterminação sexual em relação à zoofilia. 

Praticar atos sexuais com animais desborda, por completo, dos limites da 

autodeterminação sexual.   

Não obstante, também vale ressaltar o argumento de que a zoofilia poderia 

ser equiparada à prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, 

§ 1º, do Código Penal, o qual dispõe ser crime ter conjunção carnal ou praticar outro 

ato libidinoso com alguém que, “por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, 

não pode oferecer resistência”. Nesse cenário, os animais poderiam ser enquadrados 

na condição de “não poder oferecer resistência”, sendo, portanto, vulneráveis em 

relação ao crime de estupro, considerando que não possuem a capacidade de 

consentir a respeito do ato. O sexo forçado e sem consentimento realizado com 

animais se assemelha ao estupro, “que se difere do sexo consentido justamente por 

ser obtido de um modo fisicamente coercitivo e violento” (OLIVEIRA, 2013, online).  
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Diante desse contexto, constata-se que, por meio da proibição da zoofilia, o 

exercício do direito à autodeterminação sexual não resta inviabilizado, mas apenas 

limitado, considerando se tratar de um direito muito mais amplo do que a 

possibilidade da prática de atos sexuais com animais. Assim, com a proibição da 

zoofilia, o núcleo essencial do direito à autodeterminação sexual não é 

desrespeitado, sendo que a proteção animal, consistente na vedação de crueldade e 

respeito a sua dignidade, resta devidamente garantida, atendendo aos critérios de 

uma concordância prática para a solução do conflito.  

No que toca ao princípio da concordância prática (ou da harmonização), a 

lição de José Joaquim Gomes Canotilho: 

 

Reduzido ao seu núcleo essencial, o princípio da concordância prática impõe a 

coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o 

sacrifício (total) de uns em relação aos outros. O campo de eleição do princípio 

da concordância prática tem sido até agora o dos direitos fundamentais (colisão 

entre direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos 

constitucionalmente protegidos). Subjacente a este princípio está a ideia do igual 

valor dos bens constitucionais (e não uma diferença de hierarquia) que impede, 

como solução, o sacrifício de uns em relação aos outros, e impõe o 

estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a conseguir 

uma harmonização ou concordância prática entre estes bens (CANOTILHO, 1993, 

p. 226).  

 

A concordância prática não será sempre a mesma e poderá variar de situação 

para situação, sendo encontrada em cada caso concreto, segundo os parâmetros 

oferecidos pelo princípio da proporcionalidade (MENDES; BRANCO, 2018, p. 143). 

Nesse cenário, após a aplicação do teste da proporcionalidade,7 o qual engloba a 

ponderação entre os direitos envolvidos, observa-se que, embora mereça prevalecer 

o dever de proteção animal, o núcleo essencial do direito à autodeterminação sexual 

                                                     
7 Virgílio Afonso da Silva sustenta que a principal versão de uma teoria relativa ao conteúdo essencial 
dos direitos fundamentais é a que se vincula à regra da proporcionalidade. Sob essa ótica, refere que 
o conteúdo essencial e a proporcionalidade “guardam uma íntima relação: restrições a direitos 
fundamentais que passam no teste da proporcionalidade não afetam o conteúdo essencial dos 
direitos restringidos” (SILVA, 2006, p. 42-43). 
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não restou atingido, considerando que existem outros meios para o seu exercício, os 

quais não envolvem a utilização de animais.  

Dessa forma, assim como a decisão do Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha entendeu pela regularidade da lei alemã que proíbe a prática da zoofilia, é 

possível concluir, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, que a zoofilia 

deve ser considerada inconstitucional, uma vez que contraria o dever de proteção 

dos animais, consistente na prática de atos cruéis, sendo, portanto, oportuna a 

aprovação dos projetos de lei hoje em tramitação no Congresso que visam à 

criminalização da referida prática.  

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou tecer considerações a respeito do potencial 

conflito entre o direito à autodeterminação sexual, consistente na prática da zoofilia, 

e a proteção animal, levando em conta a suposição de que essa atividade poderia 

implicar a prática de atos cruéis contra os animais, bem como atentar contra a sua 

dignidade.  

A fim de permitir uma melhor compreensão sobre o tema, fez-se uma breve 

abordagem sobre o julgamento da Reclamação Constitucional 1 BvR 1864/14 pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, explanando os principais argumentos 

utilizados pelos julgadores para fundamentar a decisão acerca da 

constitucionalidade da legislação alemã protetiva dos animais no ponto que se refere 

à proibição da prática da zoofilia. Ainda, se trouxe como exemplo o julgamento do 1 

BvR 1783/99 pela referida Corte Alemã, o qual também tratou de conflito envolvendo 

direito fundamental (liberdade religiosa) e a proteção animal.  

Sobre a temática da zoofilia no Brasil, inicialmente, analisou-se o tratamento 

conferido à tutela animal pelo nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, observou-

se que a legislação brasileira ainda não reconhece de forma expressa direitos 

fundamentais como direitos subjetivos dos animais, ou seja, que animais são 

titulares de direitos. O Código Civil ainda trata os animais como “objetos” ou “coisas” 

(bens jurídicos móveis), sendo, portanto, considerados seres inferiores aos 

humanos. Contudo, destacou-se que o artigo 225, § 1º, VII, da CF, prevê a proteção 
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da fauna por meio da vedação de que animais sejam submetidos à crueldade, o que 

permite reconhecer a existência de uma dignidade à vida animal, no sentido de que 

não deve ser considerada mero instrumento em relação aos homens.  

Ademais, também se examinou a atual jurisprudência do STF e do STJ quanto 

à temática da proteção animal. Dessa forma, foram analisados os julgados da “Farra 

do Boi”, da “Rinha de Galo”, bem como da “Vaquejada”, os quais resultaram na 

prevalência do dever de proteção animal em detrimento do direito à manifestação 

cultural, por se considerar que as referidas práticas submetem os animais à 

crueldade. Nesses julgados, o STF, embora não tenha se posicionado sobre a 

atribuição de direitos aos animais, reconheceu que a vida animal é um fim em si 

mesmo, a qual merece dignidade. 

Ainda, também foi analisado o posicionamento do STF no julgamento do RE 

nº. 494.601/RS, o qual tratou do conflito entre a liberdade religiosa, consistente no 

sacrifício ritual de animais em cultos religiosos de matriz africana, e o dever de 

proteção dos animais, consistente na vedação de crueldade. Na aludida decisão, a 

Suprema Corte entendeu que, diferentemente dos julgados anteriormente 

mencionados, não há notícias de sofrimento do animal por meio da prática de atos 

cruéis no abate ritualístico. Nesse sentido, entendeu-se pela constitucionalidade do 

sacrifício ritual de animais, considerando a vedação de que sejam submetidos à 

crueldade quando do seu abate.  

Por sua vez, também se destacou a jurisprudência mais recente do STJ, por 

meio do julgamento do RESP nº. 1.797.175/SP. O aludido julgado, que inovou sobre 

o tema ora em questão, reconheceu a dimensão ecológica da dignidade da pessoa 

humana, além de ter conferido dignidade e direitos aos animais não-humanos e à 

natureza.  

Contextualizado o tratamento legal conferido aos animais no Brasil, adentrou-

se no tema da zoofilia, o qual nunca foi objeto de análise específica pelas cortes 

superiores brasileiras. Dessa forma, a legislação pátria a respeito da temática foi 

analisada. Constatou-se que, de forma diversa da Alemanha, que possui legislação 

proibindo expressamente a prática da zoofilia, o Brasil não possui uma lei específica 

disciplinando acerca do tema, mas apenas uma proibição genérica da prática de 

abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais, constante no artigo 32, da 
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Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). No entanto, foi apontada a existência de 

diversos projetos de lei que visam a criminalizar a prática da zoofilia e que estão 

tramitando hoje no Congresso Nacional. 

Apesar da inexistência de legislação específica disciplinando sobre a 

proibição da zoofilia, concluiu-se que, por meio da realização de uma interpretação 

sistemática, o ordenamento jurídico brasileiro já possibilita a conclusão acerca da 

proibição da prática de atos sexuais com animais. Se o artigo 32, da Lei 9.605/98 for 

interpretado em consonância com o previsto no artigo 225, § 1º, VII, da CF, norma 

constitucional que proíbe que animais sejam submetidos à crueldade, é possível se 

chegar à conclusão de que a prática da zoofilia não pode ser permitida, mesmo que 

isso implique limitação à autodeterminação sexual.  

 No contexto brasileiro, o conflito entre a autodeterminação sexual e a 

proteção dos animais, consistente na vedação de atos cruéis, resultaria em desfecho 

semelhante ao da decisão alemã, considerando que a prática sexual forçada de 

animais com humanos pressupõe a ocorrência de crueldade, uma vez que os animais 

não têm o poder de escolha acerca dessa atividade, ou seja, não há consentimento 

nessa prática. A crueldade é intrínseca à noção de zoofilia. Inclusive, apontou-se que 

a zoofilia pode ser comparada com a prática do crime de estupro de vulnerável, 

previsto no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, considerando que os animais não 

possuem a capacidade de consentir a respeito do ato sexual.  

A autodeterminação sexual, assim como qualquer direito, não é irrestrita e 

ilimitada. Dessa forma, a livre determinação sexual pode ser exercida de forma 

ampla, desde que não afete outros direitos ou valores constitucionalmente 

protegidos. Nesse sentido, levando em conta que a prática de atos sexuais com 

animais expõe eles à crueldade, o dever constitucional de proteção e amparo dos 

animais deverá prevalecer quando entrar em conflito com o direito à 

autodeterminação sexual dos humanos. Por meio da proibição da zoofilia, o exercício 

do direito à autodeterminação sexual não resta inviabilizado, mas apenas limitado, 

considerando se tratar de um direito muito mais amplo do que a possibilidade da 

prática de atos sexuais com animais.  

Observa-se que o núcleo essencial do direito à autodeterminação sexual não 

foi desrespeitado, sendo que a proteção animal restou devidamente garantida, 
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atendendo aos critérios de uma concordância prática para a solução do conflito. 

Desse modo, assim como a decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

entendeu pela regularidade da lei alemã que proíbe a prática da zoofilia, é possível 

concluir, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, que a zoofilia deve ser 

considerada inconstitucional, uma vez que contraria o dever de proteção dos 

animais, consistente na prática de atos cruéis.  
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RESUMO 

Por meio desse artigo tem-se o objetivo de apresentar reflexões sobre a mulher 

indígena no Estado do Ceará, suas lutas e as políticas públicas destinadas a 

efetivação dos direitos constitucionalmente previstos. Observa-se, nesse passo, as 

etnias indígenas cearenses, suas necessidades prementes e o contexto em que 

essas mulheres estão inseridas. Analisa-se o desempenho das iniciativas femininas, 

por meio de associações entre as tribos locais, para alcançar condições mais 

favoráveis de sobrevivência dos povos tradicionais no Estado do Ceará. Objetiva, 

ainda, mostrar a resistência que sustentam a fim de manter suas tradições étnicas e 

diminuir as desigualdades de gênero. O estudo mostra o indígena regional por meio 

do estudo das quatorze tribos cearenses. Propõe, dessa maneira, a análise do marco 

legal e institucional para a defesas dos direitos desses povos no Brasil, assim como 

dos marcos conceitual e referencial do Estado do Ceará. Ao final, esclarece o papel 

que elas representam para suas tribos e o que tem sido feito por elas diante da busca 

por visibilidade comunitária e individual. A metodologia utilizada é a de análise de 

dados estatísticos e do referencial doutrinário e legislativo e a observação de 

pesquisadores.  

Palavras-chave: Empoderamento da mulher Indígena. Etnias indígenas cearenses. 

Políticas públicas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to present reflections on indigenous women in the State 

of Ceará, their struggles and public policies aimed at realizing the constitutionally 

foreseen rights. It is observed, in this step, Ceará indigenous peoples, their pressing 

needs and the context in which these women are inserted. The performance of 

women's initiatives is analyzed, through associations among local tribes, to achieve 

more favorable conditions for the survival of traditional peoples in the State of Ceará. 

It also aims to show the resistance they maintain in order to keep their ethnic 

traditions and reduce gender inequalities. The study shows the regional indigenous 

through the study of the fourteen tribes of Ceará. In this way, it proposes the analysis 

of the legal and institutional framework for defending the rights of these peoples in 

Brazil, as well as the conceptual and referential frameworks of the State of Ceará. At 

the end, it clarifies the role they play for their tribes, and what has been done for them 

in the search for community and individual visibility. The methodology used is the 

analysis of statistical data and the doctrinal and legislative framework, and the 

researchers’ observation. 

Keywords: Empowerment of indigenous women. Indigenous peoples from Ceará. 

Public policy. 

 

RESÚMEN 

Este artículo tiene el objetivo de presentar reflexiones acerca de la mujer indígena en 

la región de Ceará, sus luchas y las políticas públicas destinadas a la efectividad de 

los derechos constitucionales previstos.  Observase, en ese punto, las etnias 

indígenas cearenses, sus necesidades más urgentes y el contexto en que se 

encuentran. Analizase el desarrollo de las iniciativas femeninas, a través de 

asociaciones entre las tribus nativas, para alcanzar condiciones más favorables de 

sobrevivencia de los pueblos tradicionales en la región de Ceará. Objetivase, además, 

mostrar la resistencia que sostienen con fines de mantener sus tradiciones étnicas 

y disminuir las desigualdades de genero. El estudio muestra el indígena regional a 

través del estudio de las catorce tribus cearenses. Propone, de esa manera, el 

análisis del marco legal e institucional para la defensas de los derechos de esos 

pueblos en Brasil, así como de los marcos conceptual y referencial de la región de 
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Ceará. Para finalizar, aclara el rol que ellas representan para sus tribus y lo que han 

hecho por ellas mediante de la búsqueda por visibilidad comunitaria e individual. La 

metodología utilizada es la del análisis de datos estadísticos y referencial doctrinario 

y legislativo y a observación de investigadores.  

Palabras-clave: Empoderamiento de la Mujer Indígena; Etnias Indígenas Cearenses; 

Políticas públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O empoderamento da mulher ganhou visibilidade no cenário mundial diante 

da necessidade de insurgência contra a desigualdade de gênero ainda presente na 

sociedade. Na década de 80, a fim de saber quem são as mulheres que lutam para 

fazer parte do contexto político e social de suas comunidades e eliminar as 

diferenças, o que elas querem e o que tem sido feito por elas, estuda-se formas de 

proporcionar autonomia e minimizar os preconceitos. 

É nesse contexto que se encontra a mulher indígena nordestina, que busca 

visibilidade dentro das comunidades tradicionais em que vivem e no meio social e 

tem utilizado o momento atual das discursões globais sobre o empoderamento das 

mulheres para emergir no meio em que se encontram.  

Essas mulheres têm se organizado em associações regionais, nacionais e 

internacionais a fim de reivindicar os direitos que a Constituição Federal de 1988 

assegurou para as comunidades indígenas. Pretendem, com isso, ajudar suas etnias 

a saírem da margem de pobreza que se encontram, garantir respeito aos povos 

tradicionais e modificar, perante a sociedade, a visão arcaica e errônea que lhes foi 

passada sobre os índios desde a colonização.  

Tidos como selvagens, aborígenes e violentos desde a ocupação europeia, os 

índios e, em especial, as mulheres indígenas, buscam uma mudança favorável de 

status político, econômico e social, e almejam políticas públicas efetivas a serem 

desenvolvidas de forma específica para cada etnia, com a observação das situações 

peculiares das aldeias locais. 

Com esse objetivo, desenvolve-se o presente artigo que, ao observar o papel 

da indígena diante das etnias no Ceará, o que elas desejam e como o Poder Público 
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tem olhado para elas, foca sua investigação na mulher indígena nordestina e no que 

ela representa para a conquista de melhorias para seu povo nas áreas da saúde, 

educação, diminuição da pobreza, demarcação de suas terras e segurança. 

Assim, inicialmente, apresentou-se o direito dos índios com base 

constitucional, onde se ressalta a inovação da Constituição Federal de 1988 em 

dedicar um capítulo aos índios e estabelecer direitos antes não contemplados no 

Brasil, além de demonstrar a importância do novo constitucionalismo na América 

Latina para as comunidades tradicionais, movimento que despertou o interesse na 

proteção dos povos originários. A legislação nacional e específica do Estado do 

Ceará, bem como os marcos referenciais que envolvem os direitos dos indígenas, 

também foram analisados com o intuito de mensurar o objeto em estudo.  

Como centro do artigo, a mulher indígena cearense e suas conexões políticas 

e sociais são apresentadas na perspectiva do empoderamento, da resiliência e da 

luta que lideram para preservação da cultura, ancestralidade e crenças deixadas 

pelos seus antepassados e pela autonomia que esperam alcançar com a ajuda dos 

planos políticos destinados para toda a comunidade indígena do Estado. 

Com isso, espera-se contribuir para a identificação das necessidades dessas 

mulheres e esclarecer sobre a aplicação dos projetos públicos nas etnias cearenses, 

sua importância para a sobrevivência desses povos e perquirir como se pode 

favorecer a participação efetiva dessas comunidades nas questões que lhes dizem 

respeito, especialmente as que abordam os direitos da mulher indígena e suas 

necessidades urgentes. 

 

TUTELA INDÍGENA NO SISTEMA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar dos Direitos Sociais, incluiu um 

capítulo destinado aos Índios, assegurando direitos culturais e proteção às terras 

originalmente por eles ocupadas. Inaugurou-se, portanto, um novo cenário da 

política de Estado, tendência internacional de proteção dos Direitos Humanos e 

formação de uma sociedade heterogênea, no qual se volta o olhar para os povos 

tradicionais de nosso país.  
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Com efeito, segundo Nascimento e Ferreira (2020, p. 284), a ascensão dos 

povos indígenas no campo internacional como sujeitos de direitos refletiu no 

ordenamento jurídico brasileiro e a Constituição Federal de 1988 tornou-se um 

instrumento importante para o constitucionalismo latino-americano, no qual o modo 

de vida das comunidades tradicionais no Brasil foi reconhecido. Afirmam os autores 

que, até a década de 80, as constituições dos países da América Latina, em sua 

maioria, não se referiam aos direitos indígenas e que o sistema jurídico era criado 

sem a observância das especificidades étnicas nacionais. 

A mudança de mentalidade e o aumento da proteção aos índios deu-se de 

forma gradativa no mundo e, em especial, na América Latina com seu novo 

constitucionalismo. Este se baseia, como esclarece Barcellos (2019, p. 171), no 

pluralismo jurídico, com a atribuição aos tratados internacionais de Direitos 

Humanos o status constitucional, a adoção das decisões da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos como fundamentais para as normas internas dos países e com 

influência sobre os poderes executivos e judiciários locais e a introdução, nas 

constituições, de algum reconhecimento às normas advindas das comunidades 

tradicionais, como os indígenas. Observa-se, com isso, a opção pelo 

multiculturalismo na América Latina e o surgimento de um novo horizonte para as 

lutas indígenas, distanciando-se da antiga ideia eurocêntrica que marcou as 

constituições anteriores na região.   

Sobre o Novo Constitucionalismo Latino Americano, claramente um impulso 

para um novo olhar aos povos indígenas no Brasil, Barbosa e Teixeira (2017, p. 1136) 

esclarecem que ele tem permitido a capacitação e empoderamento de indivíduos 

que, até então, vive à margem da sociedade, como, por exemplo, índios, mulheres e 

negros. 

As inúmeras necessidades apresentadas ao longo das últimas décadas pelas 

etnias indígenas e que há muito estavam enfraquecidas, sem os cuidados de seus 

respectivos Estados, fez ecoar um grito de luta pela sobrevivência das comunidades 

tradicionais por parte das próprias tribos, da crescente representação da mulher 

indígena, da atuação da política indigenista e das instituições protetoras de direitos 

humanos. Diversos atores fizeram-se ouvir e os direitos dos povos tradicionais 

passaram a ter maior visibilidade. 
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Por sua vez, o resultado da pauta de Direitos Humanos voltados aos indígenas 

encontra-se em diversos tratados internacionais, declarações e convenções gerais, 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1945), a Convenção sobre a 

Eliminação sobre todas as Formas de Discriminação Racial (1965), Convenção sobre 

a Eliminação sobre todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 

(2005), a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais (1989) e a 

Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Direitos dos Povos 

Indígenas (UNDRIP) (2007), dentre outros.  

No âmbito nacional, destacam-se os dois principais diplomas 

infraconstitucionais que tratam dos direitos indígenas, quais sejam, a Lei n.◦ 6.001, 

de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio e o Decreto n.º 

6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). Esta última legislação 

ressalta princípios importantes como o “reconhecimento, a valorização e o respeito 

à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, 

levando-se em conta os aspectos de etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, 

ancestralidade”. (POMPEU, PONTE E SILVIO, 2020). 

Apesar de tentativa da superação das desigualdades sociais e econômicas e 

da abertura para a constitucionalização desses direitos, o Brasil não tem efetivado 

tais comandos relacionados aos indígenas. A demarcação de suas terras, como 

programada a Constituição Federal, no prazo de 5 anos da data da sua promulgação, 

não foi cumprida e o processo pela União acontece de forma lenta e insuficiente. Por 

sua vez, o respeito à cultura, às línguas e tradições e o cuidado com as necessidades 

básicas, como saúde e educação, todos direitos sociais dos indígenas, têm sido 

esquecidos e ameaçados, além das invasões que sofrem de forma frequente, muitas 

delas com o uso de violência (Carneiro da Cunha, 2018). 

 

EMPODERAMENTO DA MULHER INDÍGENA DIANTE DAS ETNIAS NO ESTADO DO 

CEARÁ 

 

Marginalizadas, as comunidades tradicionais seguem sem o apoio do  Estado 
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em sem todos seus âmbitos. De acordo com Urquiza e Santos (2020, p. 132), as 

mortes de indígenas, desde o início da colonização brasileira, fez surgir um 

expressivo movimento de luta, na tentativa da retomada dos territórios invadidos e 

formação de inúmeras associações, tanto nacionais e regionais, para reivindicação 

de direitos.  

A FUNAI aponta a existência aproximada de cerca de 26 mil indígenas, 

distribuídos em 19 municípios cearenses, com uma diversidade de 14 povos: Anacé, 

Tremembé, Jenipapo-Kanindé, Kanindé, Tapeba, Tabajara, Potyguara, Kalabaça, 

Pitaguary, Gavião, Kariri, Tapuya-Kariri, Tupinambá e Tupiba-Tapuia, distribuídos por 

19 municípios. (FUNAI).  

 

Fonte: Adaptado de ADELCO, 2017a. 

Notas: A TI Serra das Matas (etnias Gavião, Potyguara, Tabajara e Tubiba-Tapuya) 

abrange os municípios de Tamboril, Monsenhor Tabosa e Boa Viagem). 



 

 
 
 
526 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… V. I 

 

De acordo com o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos (2015):  

 

Dentre as maiores dificuldades enfrentadas atualmente pelos Povos Indígenas 

no Ceará estão: o reconhecimento étnico por parte da sociedade envolvente; a 

permanente luta pela demarcac ̧ão de suas terras; a resistência contra a 

especulac ̧ão imobiliária; a instalac ̧ão de empreendimentos em seus territórios 

tradicionais ainda não regularizados; e a morosidade e ineficie ̂ncia do estado 

brasileiro em garantir seus direitos constitucionais ao território. São muitos os 

ataques aos direitos dos povos indígenas oriundos do poder legislativo federal, 

sobretudo patrocinado pela bancada ruralista (Deputados e Senadores ligados à 

agroindústria e grandes proprietários de terra). Esses ataques são fruto da 

ause ̂ncia de representação indígena no parlamento e da forte mobilização gerada 

pelo poder econômico. Esse vazio representativo possibilita que as forc ̧as 

contrárias aos direitos indígenas ganhem forc ̧a e eco nos espac ̧os institucionais 

bem como no Congresso Nacional. O reflexo negativo disso está na elaborac ̧ão 

dos projetos de lei, projetos de emenda à constituição, decretos, portarias etc., 

que inviabilizam qualquer avanc ̧o na luta indígena uma vez que o poder 

legislativo é responsável pela criação de leis que vigorarão em todo território 

brasileiro e, por conseque ̂ncia, nas comunidades indígenas (CDPDH, 2015, p. 20).  

 

 O movimento indígena no Estado do Ceará articula os interesses das tribos 

locais. Fazem parte desse processo de lutas, integrando âmbito regional e nacional, 

a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste Minas Gerais e 

Espírito Santo (APOINME) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). O 

movimento indígena, dentre outras demandas, busca a demarcação de terras 

indígenas e o reconhecimento cultural em todo o país, a quebra das amarras da 

antiga ideia assimilatória presente desde a época da colonização europeia e 

mudança de paradigma na interpretação do que representam os povos indígenas 

para o Brasil, abandonando a figura de selvagens para tornarem parte da população 

brasileira com respeito e igualdade. 

O Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos (CDPDH, 2015) e outros 

órgãos como a Associação para o Desenvolvimento Local Co-Produzido (ADELCO) 

organizam e realizam a participação dos indígenas no Estado do Ceara, além do 

Distrito Especial de Saúde Indígena do Ceará (DSEI-CE) da Secretaria Especial de 
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Saúde Indígena do Ministério da Saúde no Ceará (SESAI-MS-CE) que tratam das 

politicas publicas na área da saúde nas comunidades. 

Conforme mostra Alves de Lima (2020, p. 757), a questão indígena local gira 

em torno da necessidade do reconhecimento dos direitos afirmados na Constituição 

Federal de 1988, como se observa: 

 

As lutas cravadas em torno de questões territoriais, permanecem no período 

atual e, em suma, como os próprios indígenas afirmam, a demarcac ̧ão de terras 

indígenas consiste em um processo muito lento. A partir dos anos de 1990, o 

movimento indígena se fortalece no estado do Ceará, sendo uma forma de 

organizac ̧ão que visa a união para a alcanc ̧ar a garantia de direitos prescritos na 

legislação brasileira, como o direito à terra, educac ̧ão e saúde diferenciada. Em 

comparac ̧ão com outros estados do Nordeste do Brasil, em relato, a população 

indígena afirma que o estado do Ceará é um dos mais atrasados na demarcac ̧ão 

de terras indígenas, e por conta disso, muitas vezes a populac ̧ão recorre a prática 

da autodemarcac ̧ão, ou seja, as retomadas.  

 

Conclui a autora que:  

 

Os povos originários do Ceará buscam visibilidade nas lutas por terra e direitos 

básicos como educação e saúde, para isso, concentram-se em organizac ̧ões em 

diversas escalas nacionais, estaduais e locais. Afirmam que a demarcação de 

terras é essencial para sua existência, pois, enxergam-na como o palco de todas 

as suas relac ̧ões sociais, carregada de símbolos e significados, e por conta disso, 

a leitura do território contribui diretamente para a compreensão desses conflitos 

de interesse. (ALVES DE LIMA, 2020, p. 759). 

 

Nesse panorama, destaca-se a luta das mulheres indígenas no Ceará. O 

empoderamento da mulher indígena, que despontou na década 80 com a 

organização dos povos tradicionais e iniciativas de afirmação, constitui o quinto 

objetivo do desenvolvimento sustentável (ODS) na construção da Agenda 2030 pela 

Organização das Nações Unida (ONU). Desenvolve, assim, a participação e igualdade 

de oportunidades para a mulher como Direito Fundamental e mudança significativa 

social. (Amado, Le Bourlegat e Urquiza, 2019). 
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Sujeitas a diversas formas de violência, as mulheres indígenas e nordestinas 

sofrem discriminação tanto dentro das tribos como no resto da sociedade. Na 

tentativa de melhorar a vida de suas comunidades com a efetivação dos direitos 

constitucionais e sua visibilidade individual, agregam-se em associações, criam 

estratégias de comunicação nacional com outras tribos indígenas e relacionam-se 

com o Governo do Estado em busca de melhorias. Um exemplo disso é a Articulação 

das Mulheres Indígenas do Ceará (AMICE), criada por mulheres indígenas pela 

necessidade de valorizar sua participação social tratar de pautas especificas das 

mulheres. Trata de questões políticas e mobiliza as mulheres das comunidades 

locais. 

Segundo as indígenas, suas lutas reivindicam políticas públicas de cuidados 

com toda a comunidade e privilegiam os seus antepassados na busca de seus 

direitos. Tentam, com isso, enfrentar os preconceitos e mudar os pensamentos de 

toda a sociedade para suas causas e origens. A autonomia que pretendem alcançar 

com a visibilidade de suas demandas envolve também o fim da desigualdade de 

gênero, econômica e política. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS ÀS MULHERES INDÍGENAS E SUAS TRIBOS NO 

ESTADO DO CEARÁ 

 

Contudo, o Estado brasileiro não tem desenvolvido ações efetivas de proteção 

dos direitos e do reconhecimento das carências femininas enquanto indígenas. A 

representatividade de organizações não governamentais e movimentos 

independentes tem agido mais significativamente que o próprio Poder Público 

responsável pelo bem estar e proteção dos povos tradicionais. 

Esclarecendo o motivo que embasa o empoderamento da mulher indígena, 

Pompeu, Pontes e Silvio (2019, pg.25): 

 

Mesmo com este cenário, o que está demonstrado é a determinação das 

mulheres indígenas em enfrentar, de forma organizada e crescente, a busca por 

melhores condições de vida, conforme as realidades da aldeia ou da convivência 

urbana, compreendendo as singularidades das diferentes posturas culturais que 
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essas realidades impõem, nesse diapasão, estreitar parcerias e criar pontes que 

garantam voz e inclusão às mulheres indígenas faz-se essencial. Respeitar e 

conservar o desenvolvimento local e manter a cultura tradicional é possível.  

 

Importante consignar que o Estado do Ceara disponibiliza recursos e órgãos 

que cuidam dos aspectos administrativos e práticos na implantação das políticas 

públicas voltadas às 14 comunidades indígenas da região. Desde 2007 algumas 

ações foram iniciadas, tendo como principais objetivos a promoção do 

desenvolvimento social das comunidades indígenas, a valorização de sua cultura, 

artesanato e folclore, a qualificação e capacitação profissional de índios e de outras 

etnias (IPECE, 2006). 

De acordo com o Marco Referencial dos Povos Indígenas no Estado do Ceará 

feito pelo Instituto de Pesquisa e Estrategia Econômica do Ceara- IPECE, a Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento Social lançou o Plano Estadual de Políticas de 

Promoção da Igualdade Étnico-Racial que previu estratégias de melhorar o amparo 

aos índios locais. Dentre as ideias principais, pode-se citar a criação de um curso 

superior de educação indígena nas universidades estaduais; a garantia do projeto 

Político Pedagógico nas escolas estaduais da Semana dos Povos Indígenas; a 

exigência da demarcação das terras indígenas para a construção de escolas 

diferenciadas; a  realização de diagnóstico socioeconômico, político e cultural do 

Ceará no enfoque étnico – racial; a criação um Centro de Referência e Pesquisa 

Negra e Indígena; a exigência do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional para as comunidades indígenas e remanescentes quilombolas, 

no que diz respeito à educação diferenciada dos jovens e adultos com capacitação 

dos professores; o redirecionamento do processo de territorialização das áreas e 

micro-áreas de abrangência, identificando as comunidades indígenas; a realização 

de projetos de combate à pobreza junto às comunidades indígenas; a criação de 

mecanismos de fortalecimento de vínculos de identificação das equipes de saúde 

com as comunidades indígenas; o estabelecimento de plano de formação 

permanente e contínua dos profissionais que trabalham com a política de 

assistência social que atuam diretamente com os Indígenas quanto às 

particularidades dessas etnias no que concerne a modo de vida, demandas, 
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potencialidades e a priorização das mercadorias de pequenos produtores afro-

descendentes e indígenas, dentro da Central de Artesanato do Ceará (CEART) (IPECE, 

2006). 

Outro documento importante no Estado do Ceará foi o Marco Conceitual dos 

Povos Indígenas realizado em 2019 e que apresenta as diretrizes e procedimentos 

para a Política para Povos Indígenas a ser adotado pelo Projeto de Desenvolvimento 

Rural Sustentável – Projeto São José IV, executado pela Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário – SDA, elaborado com base na Política Operacional para 

Povos Indígenas do Banco Mundial – OP/BP 4.10 (Governo do Estado do Ceará, 

2019). 

Com o intuito de apoiar as comunidades ou grupos de produtores rurais, 

incluindo os povos indígenas, editais de chamamento público foram disponibilizados 

para uma consulta pública, que resultou no projeto para os grupos mais vulneráveis. 

Segundo o Governo do Ceará e o Banco Mundial, com a elaboração do documento:  

 

Planos de Desenvolvimento Comunitários para povos indígenas e ou outros 

povos e comunidades tradicionais, de forma a garantir a participac ̧ão desses 

grupos e promover a inclusão dos mesmos nos processos de 

etnodesenvolvimento, que mantem o diferencial sociocultural, ou seja, sua 

etnicidade. (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2019, p. 5). 

 

No caso da educação diferenciada, a atuação de professores indígenas foi 

primeiramente viabilizada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc), 

com apoio da Associação Missão Tremembé. Mais recentemente, outro modelo de 

educação indígena passou a ser implementado e oferecido pelo Departamento de 

Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo apoiado pela FUNAI. O 

objetivo do governo é proporcionar uma escola que atenda às demandas culturais e 

sociais dos povos indígenas do Estado buscando assim mecanismos que 

proporcionem a efetivação dos direitos garantidos aos indígenas.  

Portanto, no Estado do Ceará, assim como em todos os outros estados do 

país, a atenção básica à saúde dos povos indígenas é de responsabilidade da 

FUNASA que é órgão do Governo Federal. Contudo as atenções secundárias e 
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terciárias são exercidas pelo estado através da Secretaria de Saúde do Estado. A 

FUNASA-CE, mantém programa de atenção à saúde dos povos indígenas no Estado 

do Ceará que implantou distritos sanitários especiais indígenas. A tabela a seguir 

indica os municípios da área de abrangência do Distrito Sanitário da FUNASA. A 

FUNASA-Ceará, promove também campanhas de vacinação nas comunidades 

indígenas. O trabalho é de responsabilidade da Divisão Especial de Saúde Indígena 

(Dsei), da FUNASA-Ceará. A FUNASA é também responsável pelos serviços de 

abastecimento de água potável para as comunidades tradicionais.  

Na última década, o Estado do Ceará melhorou o acesso da população 

indígena aos serviços de educação. A Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

contém o Núcleo de Educação Escolar Indígena, responsável pela prestação dos 

serviços especiais de educação indígena através de uma rede de 36 escolas 

estaduais e quatro municipais localizadas em 15 municípios (SEDUC, 2011).  

A população indígena no Ceará tem um papel marcante na formação territorial 

e cultural da região cearense. Suas lutas, seus anseios, suas necessidades e a 

preservação de suas identidades fazem parte da própria história do povo nordestino. 

Asseveram Lima e Marquesan que:  

 

Os povos indígenas não querem apenas satisfazer suas necessidades materiais, 

eles lutam para garantirem suas práticas culturais e religiosas, pela preservação 

de suas identidades e economias alternas, não voltadas à acumulação, quando 

têm pleno gozo dos territórios onde habitam. (LIMA E MARQUESAN, 2017, p. 498). 

 

Faz-se, portanto, imprescindível entender suas disputas e, em especial, o 

papel da mulher indígena nesse processo que ocorre dentro e fora das tribos, tendo 

em vista que o empoderamento da mulher tem aumentado potencialmente as 

conquistas das comunidades tradicionais no Brasil e no mundo pela força atribuída 

à pauta feminina antes tão esquecida.  

Entretanto, mesmo diante das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado do 

Ceará, as comunidades tradicionais e mulheres indígenas ainda passam por diversas 

dificuldades. Invasões em suas terras não demarcadas, violências, saúde e educação 
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deficitárias, falta de reconhecimento e respeito às suas culturas, crenças e línguas, 

dentre outros.  

 A partir do exposto, questiona-se o ordenamento jurídico brasileiro, que 

mesmo com abertura à participação democrática e responsabilidade pelas 

populações tradicionais, ainda se encontra fechado e ineficiente na garantia da 

cidadania indígena e de seu bem estar. Na vertente de Victor Pompeu (2020), diante 

da teoria da Justiça restaurativa, há de se pensar soluções extrajudiciais que sejam 

capazes de conciliar esses novos sujeitos de direito, seja a natureza, ou ainda os 

primeiros povos brasileiros. A Natureza, mulheres indígenas foram distanciados do 

termo dignidade humana e do alcance do patamar mínimo civilizatório. Para estas 

mulheres que sofrem discriminação interseccional, o culto, a tradição e prática da 

própria linguagem são direitos não albergados no positivismo jurídico brasileiro. A 

prática de políticas públicas com respectiva destinação orçamentária aos direitos da 

mulher indígena cearense, talvez seja passo inicial. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente texto analisou as mulheres indígenas cearenses e suas lutas, o 

papel que desempenham nas tribos e as políticas públicas no estado do Ceará que 

são destinadas a toda comunidade tradicional local.  

No contexto brasileiro, observou a pesquisa que foi a partir da previsão na 

Constituição Federal de 1988 de capítulo específico destinado aos índios que seus 

direitos ganharam visibilidade e, juntamente com o despertar do novo 

constitucionalismo na América Latina, os povos tradicionais passaram a ser objeto 

de estudos para a melhoria da peculiar situação que se vivem nas sociedades. 

Ao deter a análise sobre a necessidade de conhecer quem são e que querem 

as indígenas do Ceara, saber de suas culturas, suas crenças e suas lutas, a 

observação histórica dos índios no Nordeste do Brasil fez-se relevante para entender 

o que a terra representa para eles, como se dá essa relação com o lugar que habitam, 

como a povo indígena se sente diante do resto da sociedade.  

Desmistificar a ideia outrora firmada de que os índios seriam selvagens e que 

deveriam assimilar a cultura dos colonizadores é uma maneira de ajudar nessa falta 



 

 
 
 

Nayla Chaves Moura Rêgo Thaumaturgo;  Victor Marcilio Pompeu | 533 

 

de pertencimento em relação ao resto da população. Entender os motivos pelos 

quais eles reivindicam seus direitos e como se deu o processo inicial de tomada suas 

terras é ainda um caminho a ser trilhado. 

O importante é reconhecer a dificuldade que esses povos enfrentam até hoje 

quanto a sua imagem perante o resto da população. E como se não bastasse, sofrem 

com os poucos recursos públicos e planos mal implementados nas áreas da saúde 

e educação, com saneamento precário em suas terras e invasões de posseiros.  

A demarcação de terras indígenas no Brasil é outra questão bastante 

complexa, posto que é feita de forma lenta e sofrida por parte da União Federal. No 

Ceará, apenas uma etnia tem suas terras demarcadas e é o estado mais atrasado 

nesse processo no País. 

À margem da sociedade, escravizados pela pobreza, falta de respeito a suas 

identidades e tradições, conclui-se que as quatorze etnias indígenas existentes no 

Estado do Ceará tem planos de políticas públicas destinados às necessidades 

básicas, mas não efetivamente implementados. Para a consolidação dos direitos 

constitucionalmente estabelecidos, é preciso observar e cuidar das vulnerabilidades 

dessas comunidades, especialmente por meio de programas que observem a 

singularidade de cada tribo.  

Dessa forma, demostrou-se que a figura de destaque nesse contexto, a mulher 

indígena, possui um importante papel para essas comunidades e vem se associando 

nacional e internacionalmente e representa o grito pelos direitos civis e políticos dos 

índios.  A questão do gênero é um entrave para a realização do reconhecimento 

feminino também nas aldeias, ainda mais para mulheres indígenas nordestinas, onde 

a cultura machista predomina. AMICE é a associação de mulheres indígenas do 

Ceara, representantes de várias tribos locais e tendo como figura importante a 

Cacique Pequena, do povo Jenipapo-Kanindé, primeira mulher a chefiar uma tribo no 

Brasil.  

Por fim, as mulheres indígenas no Ceará encontram-se em um processo de 

afirmação de identidade social, cultural e econômica. Nas tribos, protagonizam uma 

força crescente de luta pela demarcação das terras no Estado, situação que envolve 

ainda muitas questões na esfera federal e política nacional. Buscam também o apoio 
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do Governo do Estado para se fazerem presentes nas decisões relacionadas as 

questões de reconhecimento de gênero e autonomia. 
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