
  



                                                                                             

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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(Universidade de 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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RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E 

GOVERNANÇA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. A ANÁLISE DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELAS 

CERÂMICAS EM RUSSAS, CE 

 

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED  

BY CERAMICS IN RUSSAS, CE 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424965-01  

 

Júlia Gabriela Sousa Celedônio 

Resumo 

 

O presente artigo tem finalidade analisar a ação civil pública nº 

494882.2010.8.06.0158/0, a qual foi proposta pelo Ministério Público do Estado do 

Ceará, no intuito de denunciar e demonstrar a sociedade o prejuízo ambiental 

causado pela instalação de cerâmicas de telhas e tijolos na zona urbana do 

Município de Russas. Propõe-se a analisar os efeitos da instalação das cerâmicas, 

demandando ao Poder Público a tríplice responsabilidade ambiental pertinente ao 

ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne à efetividade. O trabalho inicia com 

demonstrativo de peça processual inicial do Ministério Público e o decorrer das 

demandas processuais. Portanto, os resultados que esta pesquisa busca 

demonstrar que a economia local pode dialogar com uma cultura sustentável, tendo 

a finalidade de concretizar políticas públicas e críticas à legislação vigente. 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 da ação civil pública, com objetivo de discutir os 

resultados do dano ambiental causado. 

Palavras-chave: Ação civil pública. Cerâmicas. Ministério Público. Responsabilidade 

Ambiental.  
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze public civil action No. 494882.2010.8.06.0158 

/ 0, which was proposed by the Public Ministry of the State of Ceará, in order to 

denounce and demonstrate to society the environmental damage caused by the 

installation of tile ceramics and bricks in the urban area of the Municipality of Russas. 

It is proposed to analyze the effects of the installation of ceramics, demanding from 

the Public Power the threefold environmental responsibility pertaining to the Brazilian 

legal system, with regard to effectiveness. The work begins with a statement of the 

initial procedural part of the Public Prosecutor's Office and the course of the 

procedural demands. Therefore, the results that this research seeks to demonstrate 

that the local economy can dialogue with a sustainable culture, aiming to materialize 

public policies and criticisms of the current legislation. The methodology involves 

interdisciplinary research, with epistemological guidance in critical theory, bringing 

together theory and praxis in the articulation of Constitutional, Environmental and 

Economic Law, with the techniques of document analysis and bibliographic review, 

in the face of the study of public civil action, with the objective of to discuss the 

results of the environmental damage caused. 

Keywords: Public civil action. Ceramics. Public ministry. Environmental 

responsibility. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 02 de março de 2010, o Ministério Público do Ceará, propôs Ação Civil 

Pública 494882.2010.8.06.0158/0 com o fito de apurar dados a respeito da 

instalação de cerâmicas de tijolos e telhas, na zona urbana do Município de Russas. 

A exordial inicia-se demonstrando a necessidade de alertar aos legitimados a 

respeito dos danos ambientais, sociais e econômicos, com o fito de solucionar e 

promover ações mais eficazes para promover melhor estar social, visto que as 

ações promovidas estão prejudicando a população e os danos são de natureza 

coletiva.  

O polo passivo envolve os proprietários de cerâmicas, bem como o 

Município de Russas, para esclarecer tais ações aplicadas ao presente momento 
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desta ação. A natureza processual baseia-se na presença de 14 (catorze) 

cerâmicas de tijolos e telhas, na zona urbana, as quais quando realizam a queima 

da lenha, produzem gases tóxicos, e consequentemente, os habitantes destas 

regiões são diretamente prejudicados, com os efeitos nocivos desta exposição. 

Nesse sentido, é relatado em laudo pericial que uma camada de fumaça é 

notadamente vista pelos moradores. A problemática encontrada nesta presente 

ação é a falta de licenciamento ambiental adequados para o funcionamento destas 

empresas, visto que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), 

omitiu-se para a fiscalização, bem como concedeu algumas licenças de forma 

duvidosa, provocando, então, a imperícia na condução do trabalho adequado da 

queima da lenha.  

Ademais, a existência de leis municipais que vedam esse tipo de atividade 

econômica em áreas urbanas, contesta-se a legalidade dessas operações, ditas 

então pelo Ministério Público como irregulares. Em audiência pública realizada em 

2009, com participação de representantes do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), da Câmara Municipal, da Procuradoria Geral de Justiça, como 

também do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA).  

E por oportuno, o representante da SEMACE, afirmou que a responsabilidade 

não é apenas deste órgão, mas de todos os outros órgãos que operam nesta seara 

devem ser responsabilizados, principalmente na concessão de alvarás e licenças, 

e que a escassez de fiscais é um problema a ser considerado. O objetivo da 

pesquisa é trazer o questionamento sobre a responsabilidade tríplice, trazendo de 

forma objetiva a efetividade para o movimento sustentável da sociedade. 

 

1 A tríplice responsabilidade do dano ambiental 

 

A ação civil pública baseia-se em princípios primordiais do direito 

ambiental, como  o princípio do não retrocesso, princípio do in dubio pro natura e o 

princípio da vedação ao retrocesso, aos quais são amplamente discutidos no 

decorrer da referida ação. Há que se relevar que a maioria destas empresas foram 

construídas com irregularidades, de natureza estrutural ou legal, visto que a 
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maioria não funcionava dentro dos padrões técnicos sanitários, trabalhistas, e 

consequentemente ambientais. 

Uma das problemáticas apontadas exordial proposta pelo Ministério Público 

é a necessidade e escassez em debater sobre a questão do licenciamento 

ambiental. Em razão disso, é necessário entender o conceito de licenciamento 

ambiental e de licença ambiental, visto que são institutos diferentes, conforme cita 

o autor Rodrigo Stein (SAGAH, 2017, Licenciamento ambiental), licenciamento 

ambiental é um procedimento administrativo que licencia uma atividade utilizadora 

de recursos naturais, efetiva ou potencialmente perigosa ao meio ambiente. Já a 

licença ambiental é um ato administrativo que apresenta as condições, restrições e 

medidas de ou atividade respeite as condicionantes contidas na licença ambiental. 

Outrossim, a problemática ambiental inicia-se com a extração da matéria 

prima de forma irregular e sem cuidados com a forma de extração de argila, a lenha 

– 70% da poda de cajueiro e 30% nativa – além de água e energia elétrica. A 

fabricação das peças, primordialmente, a máquina para a extração de argila, e 

demais máquinas pesadas. É necessário salientar a relevância econômica que a 

produção de telhas e tijolos têm impacto na economia da cidade e região do vale do 

Jaguaribe, pois além de gerar emprego e renda, movimenta a economia do Ceará e 

de estados que compram os produtos russanos. A produção, em tempos de 

produção da peça exordial, a produção chegava a 32 milhões de peças por ano (fl 

04). Em consoante esta questão apresentada, entende-se que o desenvolvimento 

econômico não pode ser colocado em detrimento do meio ambiente, e conforme 

cita o Professor Paul Collier (2020), critica o sistema capitalista “o único sistema 

que funciona, mas que periodicamente descarrilha, tem como principal crédito 

melhorar o nível de vida dos cidadãos ininterruptamente, e agora não está 

conseguindo oferecer isso a muita gente.” 

Com as demandas da sociedade, em reclamações e aumento de casos de 

problemas de saúde, ocorreram a instauração de 15 (quinze) procedimentos 

administrativos (fl. 08 do processo), um para cada indústria cerâmica. Com as 

investigações, estão anexadas ao processo depoimentos de médicos e respectivos 

laudos médicos para comprovarem o aumento de casos de síndromes 

respiratórias, e com apurações técnicas do CAOMACE (Centro de Apoio do Meio 



 

 

 
 

Júlia Gabriela Sousa Celedônio | 23 

 

Ambiente) e NAT (Núcleo de Apoio Técnico), ambos com vinculação à Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado, em que várias irregularidades foram constatadas, com 

maior foco nas empresas instaladas na zona urbana. Em conformidade a isso, o 

Plano Diretor do Município e a Lei Municipal nº 733/2000, foi verificado, conforme fl 

08 do processo, que o próprio Município também se encontra em débito com sua 

legislação, e por consequência, há o descaso na fiscalização e na rigidez quando há 

necessidade de autorizar alguma licença para as cerâmicas. É necessário ressaltar 

que as leis municipais não permitem esse tipo de atividade econômica em áreas 

urbanas. 

Em laudos anexados ao processo (fl 41 e 42), comprova-se que ocorreu o 

aumento de casos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, conhecida como DPOC; 

no curso do levantamento de dados, verificou-se (fls 124/129), que durante o ano 

de 2008, cerca de 1.878 (um mil, oitocentos e setenta e oito) atendimentos e 2.667 

(dois mil, seiscentos e sessenta e sete) atendimentos somente nos oito primeiros 

meses do ano de 2009, concluindo em 4.545 casos. O recente estudo apresentado 

pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia, aponta as repercurssões clínicas da 

exposição atmosférica: (José Eduardo Delfini CançadoI; Alfesio BragaI; Luiz Alberto 

Amador PereiraI; Marcos Abdo ArbexI; Paulo Hilário Nascimento SaldivaII, III; 

Ubiratan de Paula SantosIII) 

Estudos de coorte têm abordado os efeitos crônicos da poluição do ar, 

produzida pela queima de combustíveis fósseis, na mortalidade e na morbidade. Além 

deles, estudos transversais têm sido realizados, assumindo-se que exposições 

atuais podem representar de forma adequada exposições crônicas, e relacionando-

as com as condições de saúde atuais da população. Em um estudo de painel 

realizado em oito comunidades suíças, a função pulmonar em adultos foi 

inversamente associada com elevações nas concentrações de PM10, dióxido de 

nitrogênio e dióxido de enxofre. (18) Em 24 comunidades localizadas no Canadá e 

nos EUA foram encontradas associações significativas entre exposição a partículas 

finas e redução da função pulmonar com sintomas de bronquite, em crianças. 

Assim, comprova-se a necessidade de um conjunto de políticas públicas 

para o fomento do uso adequado tanto da convivência da sociedade com as 
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indústrias, assim como deve ocorrer a verificação de fiscalizações para garantir 

que a responsabilidade ambiental seja aplicada, em casos de danos ambientais, o 

que é o caso exposto pela ação civil pública. A legislação atual que regulamenta o 

procedimento de licenciamento ambiental é a Resolução COEMA Nº 2 DE 

11/04/2019, a qual está em vigência para executar junto a SEMACE: 

“Art. 2º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental a localização, construção, 

instalação, ampliação, modificação e funcionamento de estabelecimentos, 

empreendimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e/ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem prejuízo de outras licenças 

exigíveis, conforme previsão do Anexo I desta Resolução - Lista de Atividades 

Passíveis de Licenciamento Ambiental no Estado do Ceará, com classificação pelo 

Potencial Poluidor-Degradador PPD, sem prejuízo de outras atividades 

estabelecidas em normatização específica.  

Art. 3º As licenças ambientais serão expedidas pela SEMACE, com 

observância dos critérios e padrões estabelecidos nos anexos desta resolução e, no 

que couber, das normas e padrões estabelecidos pela legislação federal e estadual 

pertinentes.” 

O dano apontado na Ação Civil Pública apresenta impacto ambiental 

multidisciplinar, como nas searas: social, trabalhista e ambiental. A sociedade 

russana sofre constantemente estas consequências, visto que a economia do 

município é nutrida por tal atividade econômica. Assim, para definir dano ambiental. 

Leite e Maltez (2019, p. 7): 

 

Entende-se por dano ambiental qualquer lesão causada por conduta ou atividade 

de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, de forma direta ou indireta, a um 

bem jurídico ambiental. O dano ambiental constitui uma expressão ambivalente 

que designa tanto alterações negativas ao meio ambiente, como os efeitos 

adversos que tal alteração provoca na saúde e interesse dos seres vivos. 

 

Assim, a responsabilidade de um dano ambiental pode ser considerada 

tripartite ou tríplice, a qual aborda as áreas cível, ambiental e penal. Esta 
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responsabilidade está contida no artigo 225, da Carta Magna de 1988, com o fito de 

buscar o equilíbrio de responsabilização, caso ocorra o dano.  

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. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 E sobre essa questão da responsabilidade sobre o dano ambiental, é 

necessário apontar que existe a responsabilidade tríplice, pois embora a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o STJ tem entendido que esta 

responsabilidade pode ser aplicada de forma diversa, em julgado no REsp 

1373788/SP, com relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

 

O Código Civil de 2002 foi além dessa orientação, pois, embora mantendo a 

responsabilidade civil subjetiva, em seu art. 186, estatuiu, em seu parágrafo 

único do art. 927, a inovadora cláusula geral de risco, consagrando de forma 

ampla a responsabilidade objetiva. A teoria do risco como cláusula geral de 

responsabilidade civil restou consagrada no enunciado normativo do parágrafo 

único do art. 927 do Código Civil. Essa norma, a par de estatuir uma cláusula geral 

de responsabilidade civil, manteve os casos de responsabilidade objetiva pelo 

risco acolhidos por leis especiais já aludidos. 

 

 A jurisprudência majoritária do STJ tende a desconsideração do caso 

concreto, e aplica-se de forma genérica a formulação de julgamentos do dano 

ambiental, visto que a maior parte de população que sofre o dano é pobre, sem 

acesso a recursos públicos, ficando às margens, com índices de IDH baixíssimos. 

O caso apresentado ainda está repercutindo, pois os donos das cerâmicas são 

unidos e têm consciência do poderio econômico que geram na cidade, mas as 

instituições estão atuando de forma eficaz.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#_blank
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 Outrossim, conforme (BESSA, 2016, p. 8), assim, a Corte entende que: (i) o 

risco é uma cláusula geral de responsabilidade e (ii) a responsabilidade objetiva 

deriva do risco; contraditoriamente, a decisão afirma: “Essa norma, a par de estatuir 

uma cláusula geral de responsabilidade civil, manteve os casos de 

responsabilidade objetiva pelo risco acolhidos por leis especiais já aludidos”. Ora, 

a PNMA é uma lei especial e não parece estabelecer um regime de 

responsabilização pela simples existência do risco. No particular, veja-se que a 

justificativa adotada pelo STJ para a aplicação da modalidade extrema de 

responsabilidade em questões de responsabilidade civil ambiental é pouco 

consistente, pois limita-se a uma obscura “crescente preocupação com o meio 

ambiente”, o que não encontra base normativa. O modelo interpretativo, como será 

demonstrado, é incompatível com o lineamento constitucional da responsabilidade 

ambiental e com a própria PNMA. Inicialmente, há que se registrar que a 

responsabilidade civil imune às excludentes de responsabilidade é uma 

excepcionalidade e depende de lei.  

 A posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça, tende a desconsiderar 

circunstancias concretas do ano ambiental (BESSA, 2016. p. 09), em que se aplica 

uma fórmula genérica que não aplica as peculiaridades do caso concreto, e não 

diferencia entre o dano ambiental significativo e o de menor monta, desconsidera 

as diferentes atividades utilizadoras de recursos ambientais, as suas dimensões e 

a natureza múltipla dos diferentes impactos ambientais, as quais demandam 

soluções adequadas aos casos concretos. Há uma hipervalorização do dano 

ambiental, ainda que de pequenas proporções, gerando um sentimento de pânico, 

perdendo-se a proporção entre problemas ambientais graves e os de menor 

relevância. 

 O modelo de responsabilidade civil adotada pela Constituição Federal de 

1988 é compatível com o modelo de responsabilidade pelo dano ambiental. 

Notadamente, é necessário que os tribunais superiores estejam compatíveis ao 

cumprimento desta modalidade, como é aplicado na Argentina, conforme a Ley 

Nacional 25.675 – Ley General del Ambiente. A responsabilidade ambiental está 

resguardada pelo artigo 225, parágrafo 3º, Constituição Federal de 1988, em que 

estabelece as normas gerais desta modalidade. Acresça-se ainda que o artigo 170, 
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VI, da Constituição Federal, em que determina ao legislador e ao administrador que 

considere o “impacto ambiental dos produtos e serviços” e, mais, “de seus 

processos de elaboração e prestação”. 

 Conforme entendimento do autor citado (p 12), comprova-se que é na lei da 

PNMA que repousa a objetivação da responsabilidade ambiental, conforme 

disposto no § 1o do artigo 14, “é o poluidor obrigado, independentemente da 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 

a terceiros, afetados por sua atividade. Nem se alegue que o disposto pelo 

parágrafo único do artigo 927 do Código Civil Brasileiro é aplicável à 

responsabilidade ambiental, decorrendo daí a inaplicabilidade das excludentes de 

responsabilidade para qualquer atividade danosa ao meio ambiente, 

independentemente de seu porte ou de seus possíveis impactos. Não se esqueça 

que o Direito Ambiental é direito especial – e a PNMA ostenta o caráter de lei 

especial -, devendo prevalecer sobre leis gerais, como, no caso do Código Civil 

Brasileiro. Além disso, não é excessivo repetir que o texto normativo que se refere 

na atividade que possa causar ”risco para os direitos de outrem”, há a necessidade 

de que existam “casos especificados em lei”. Logo, não há, do ponto de vista 

jurídico, qualquer base que justifique o banimento das excludentes de 

responsabilidade em tema de responsabilidade civil ambiental. E mais: a própria 

PNMA desmente a tese da inexistência de excludentes na responsabilidade 

ambiental. Observe-se que ela, desde a sua primitiva redação, já fazia uma 

distinção entre as dimensões dos impactos causados por diferentes. 

 

2 Da efetividade para a proteção do meio ambiente  

 

 A degradação ambiental afeta o meio social de um ambiente, no caso, a cidade 

de Russas, localizada no vale do Jaguaribe cearense. O desenvolvimento econômico 

que as cerâmicas de telhas e tijolos trouxeram renda e circulação de pessoas de fora 

da cidade, visando novos negócios, transitoriamente ou definitivamente. Porém, 

pode-se dizer que mesmo a parcela da coletividade não beneficiada com o processo 

econômico que a gerou, vê-se diminuída da fruição de direitos indivisíveis. De acordo 

com o disposto no artigo 225 da Constituição de 1988, que qualifica o meio ambiente 
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como “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade devida”, a omissão 

em inibir atividades que ameacem esse patrimônio jurídico importa em compelir 

todos os seus titulares a sofrer tais consequências. (POMPEU, 2016. p. 07).  

 Outrossim, a ação civil pública em análise busca que exista efetividade tanto 

na aplicação legal, como na cultura sustentável da população russana, visto que eles 

estão diretamente ligados ao caso concreto. Porém, apenas uma decisão judicial, 

não é capaz de efetivar amplamente uma consciência comunitária de consumo 

sustentável e respeito às normas legais, como no caso exposto, de diminuição de 

dióxido de carbono liberados por indústria. Assim, as políticas públicas locais devem 

estar intimamente ligadas às necessidades da cidade. E com isso, Enrique Leff, 

constata que:  

 

Se nem a eficácia do mercado, nem a norma ecológica, nem uma moral 

conservacionista, nem uma solução tecnológica são capazes de reverter a 

degradação entrópica, a concentração de poder e a desigualdade sociais geradas 

pela racionalidade econômica, resta a possibilidade se construir uma outra 

racionalidade. O caminho apresentado pelo autor propugna pela integração dos 

valores da diversidade cultural, dos potenciais da natureza, da equidade e da 

democracia, conformando uma nova racionalidade produtiva, em sintonia com 

os propósitos da sustentabilidade (p. 227). 

 

 Em conformidade aos atos processuais da ação civil pública, o município de 

Russas está aplicando formas de adequação da Política Nacional do Meio Ambiente, 

como revitalização de mata nativa, conforme publicidade no site da secretaria de 

meio ambiente do município, e também a estruturação de curso de educação 

ambiental para professores municipais, visto que as futuras gerações devem crescer 

com consciência ambiental, de sustentabilidade e de crescimento econômico de 

forma adequada e possível, sem gerar grandes impactos ambientais. Recentemente, 

foi lançado edital pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, 

o qual visa inscrições de chapas para compor este conselho, o qual tem o intuito de 

viabilizar políticas públicas e ações eficazes para preservação ambiental no 

município. Entretanto, é necessário que segundo Leff (2016, p. 233): 
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Em um cenário de diversidade cultural, soberania nacional e autonomias locais, 

a nova ordem sustentável não poderá se construir pela globalização do mercado, 

mas sim através de processos socioculturais nos quais se definem estratégias 

de apropriação, uso e transformação da natureza e em que a economia global 

haverá de reconstituir-se como a articulação de economias locais sustentáveis. 

Tais processos de transformação implicarão o encontro de diversas 

racionalidades, algo muito mais complexo e complicado, porém mais viável 

como estratégia de sustentabilidade que os ditames do mercado.  

 

 Assim, verifica-se que a conduta municipal está coerente com o pensamento 

do autor, pois é necessário que cada cidade inclua em sua rotina urbanística a 

aplicação dos mecanismos judiciais e extrajudiciais para aplicação de políticas 

públicas ambientais. Verifica-se, ainda, que embora essas políticas públicas sejam 

locais, elas precisam estar em consonância ao regime da Política Nacional de Meio 

Ambiente.  

 

3 Da efetividade da ação civil pública quanto à legislação ambiental 

 

 Com a análise dos últimos atos processuais da ação civil pública, o processo 

ficou sem movimentação até o ano de 2016, quando fora digitalizado, e assim, trouxe 

sucessão aos demais atos; o manejo do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 

proposto pelo Ministério Público do Ceará, acompanhado de a SEMACE, por meio da 

lei 6.830/90, acompanhado de as resoluções do CONAMA, nº 3º, 8º e 382. Assim, 

propuseram, em 2010, o prazo de 120 dias (cento e vinte dias), o ajustamento e 

adoção de medidas mitigadoras e compensatórias para minimizarem o impacto 

causado pela poluição, conforme as fls. 432 a 436, da ação civil pública. Além disso, 

a regularização das relações de emprego dos trabalhadores das indústrias foi 

efetivada. O cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta foi 

efetivado com o tempo prolatado no processo, e assim, o Ministério Público, deu 

parecer favorável que uma das empresas da lide retornasse ao funcionamento, com 

fiscalização da SEMACE, em junho de 2010.  Concomitantemente, as outras 

industrias foram se adequando aos temos do TAC, como também realizaram registro 
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no cadastro de consumidores de matéria prima de origem vegetal, visto que, a 

queima dos fornos é feita com a lenha retirada da mata nativa, próxima às cerâmicas, 

e isso também pode ser considerado um impacto ambiental. O SENAI, conforme 

acostado nos autos do TAC, organizou Propostas de Serviços Técnico e 

Tecnológicos, visto que as indústrias precisariam regularizar as emissões de gases 

poluentes, como também, deveriam aprender a fazer o controle adequado da queima 

da lenha, conforme as folhas 477 do processo. Quanto ao município de Russas, 

houve compromisso firmado que não haveria liberação de alvarás de funcionamento 

de modo indiscriminado, como também, houve promessa de que ocorreria a 

desapropriação de áreas rurais para construção de um distrito industrial, com o fito 

de concentrar as indústrias como potencial poluente, pois estariam fora da zona 

urbana do município. 

 É importante ressaltar que em 2009, a Lei Municipal nº 1.239/09, conforme a 

exordial, teve validade até 19/10/2015, visto que, fora declarada inconstitucional, 

pois compete à União, ao Distrito Federal e aos Estados legislar concorrentemente 

sobre a proteção do meio ambiente (artigo 24, VI, CF/88). No caso exposto, a lei 

municipal não atuou em suplementação federal ou estadual, mas sim entrou em 

conflito com o ordenamento jurídico federal, e tal situação se deu ao permitir a lei 

municipal o funcionamento de indústrias fora de zona industrial até a data de 

19/05/2015, sem impor a imediata adequação aos parâmetros de proteção contra 

poluição ambiental. Por tanto, pelo controle de constitucionalidade difuso, foi 

declarada a inconstitucionalidade da referida Lei Municipal.  

 Em relação ao reconhecimento do dano ambiental, ocorreu por parte da 1ª 

vara da Comarca de Russas, o juiz apreciou judicialmente, e entendeu que a 

assinatura do TAC, que se deu de forma livre e espontânea, leva ao entendimento que 

se tomou ciência de seu teor, assumindo a parte ré as consequências jurídicas do 

ato, conforme a folha 640 da ACP.  

 Ululante ao caso, verifica-se, que ao poder judiciário está comprometido em 

levantar questões relevantes para a sociedade, e assim, priorizar o bem-estar social, 

de modo que, segundo Leff  
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A construção da racionalidade ambiental proposta por ele demanda um processo 

de transformações sociais dirigido a um estilo alternativo de desenvolvimento 

que implica: a incorporação dos valores do ambiente na ética individual, nos 

direitos humanos e nas normas jurídicas que orientam e sancionam o 

comportamento dos atores econômicos e sociais; a socialização do acesso e a 

apropriação da natureza; a democratização dos processos produtivos e do poder 

político; o aproveitamento dos recursos numa gestão participativa e 

descentralizada; as transformações institucionais que permitam uma 

administração transversal do desenvolvimento; a integração interdisciplinar do 

conhecimento e da formação profissional e a abertura de um diálogo entre 

ciência e saberes não científicos (p. 241). 

 

 Aludindo à questão do dano ambiental indenizável, o juízo do primeiro grau da 

1ª Vara da Comarca de Russas, julgou procedente os pedidos do Ministério Público 

Estadual, para que a Cerâmica M. V. A. S SOUSA ME a pagar título de dano moral a 

quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), despesas processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

fl 723 do processo. Atualmente, em maio de 2021, o processo está em segundo grau 

do tribunal de justiça, e o Ministério Público Estadual ofereceu contrarrazões, 

afirmando que é necessário o pagamento da indenização do dano ambiental.  

Acerca da responsabilidade objetiva, transcreve-se o doutrinador Affonso 

Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, editora Malheiros, 22ª edição, pág. 403):  

“A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o 

ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano – 

reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de 

indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização 

ou na reparação dos “danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados 

por sua atividade” (art. 14, parágrafo 1º, da Lei 6.938/1981). Não interessa que tipo 

de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que 

ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o mio 

ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva 

ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de 
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causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou 

ter lucro à custa da degradação do meio ambiente.” 

 Ressalte-se ainda que, segundo Michele Carducci (Rumo a uma Carta da UE 

dos Direitos Fundamentais da Natureza)  

 

A lei ambiental em sua forma atual pode diminuir o ritmo de degeneração, mas 

nunca pode ser regenerativo porque decorre do mesmo paradigma que causa o 

ciclo degenerativo. A raiz do desafio de implementação é a incompatibilidade 

entre um sistema jurídico reducionista, fragmentado, mecanicista, “de cima para 

baixo”, fixo, quantitativo e desatualizado (em relação ao conhecimento científico 

sobre os sistemas holísticos, dinâmicos, multidimensionais e imprevisíveis, 

compostos por sistemas adaptativos complexos, como a natureza e as 

sociedades humanas - que são um subsistema da Natureza). 

 

 Portanto, a efetividade de políticas públicas ambientais também deve ser 

colocada a nível global, haja vista a necessidade de entender-se a cultura de 

consciência ambiental, deve partir de um estrato social local para o estrato social 

global. E assim, o conceito de Governança Global, trazida por LIMA, 2012, p. 3: 

 

 Em um primeiro entendimento, governança global, de um modo geral, vislumbra-

se como paradigma diverso do anterior que continha composições tradicionais 

das relações internacionais. Uma abordagem nesse sentido corresponde a um 

contexto que implica no reconhecimento de uma pluralidade de níveis de atuação 

e de atores e toma como premissa a busca por cooperação, haja vista um 

contexto de globalização e interdependência. 

 

 Outrossim, há que se levar em consideração que segundo Thomas Weiss 

(2000, p. p-795-814), explica que 

 

 No início dos anos 80, “governança” e especialmente “boa governança” permeou 

o discurso do desenvolvimento, principalmente para o nível nacional. Esse 

conceito está ligado à transparência, participação, promoção dos direitos 

humanos e baixo índice de corrupção. Nesse sentido, “governança” e “boa 

governança” são ligadas a valores e um modo específico de comportamento. Por 
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exemplo, o Banco Mundial, no discurso do desenvolvimento no final do século 

XX, trouxe o termo “governança” e “boa governança” como à capacidade 

governativa, que não seria avaliada apenas pelos resultados das políticas 

governamentais, mas também pela forma do governo exercer o seu poder, 

segundo GONÇALVES (2006).  

 

 Em relação a governança global e os regimes internacionais, embora tenham 

aspectos em comum, estes conceitos são distintos. Segundo o conceito percursor 

de Krasner(1985, p. 04) 

 

Os regimes internacionais se estruturam nos princípios, normas, regras e 

decisões, reflexos da convergência de interesses dos seus atores. São 

específicos no que se refere à matéria e ao modo de tratá-la, adquirindo uma 

verdadeira autonomia, uma sistêmica própria, descentralizando também o 

processo de efetivar a norma. 

 

 Assim, conforme LIMA (2012, p.11) conclui-se que nessa interação que os 

regimes jurídicos internacionais são vistos como instrumentos de promoção e 

concretização de determinada governança global, ao sistematizar o modo de 

realização de determinada atividade, ligando os âmbitos nacionais e internacionais 

de forma legítima, na visão dos envolvidos.  

 

Considerações Finais 

 

 Entendo que esta ação civil pública tornou-se muito valiosa para repensar 

sobre o que estamos consumindo, como estamos vivendo, e a forma que estamos 

produzindo e desenvolvendo um município. Russas é uma cidade localizada a 160km 

da capital, Fortaleza, e assim como muitas cidades interioranas, dependem 

diretamente da capital para trazer insumos para produção do comércio, e demais 

áreas do município. Com a construção destas ceramicas, a cidade ganhou fama pela 

produção, e hoje, os produtos base (tijolos e telhas) são revendidos para os estados 

do Nordeste. A cultura local baseou-se nisso, e consequentemente, a forma 

legislativa e executiva da cidade também. Não seria diferente em Russas, pois, os 
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vereadores, deputados estaduais e o prefeito têm alguma ligação com o ramo 

cerâmico. Há que se considerar que é um ramo importante para toda região do vale 

do jaguaribe, porém, não se pode negar que isso tras consequências para a 

população e logicamente, para o meio ambiente.  

 A matriz energética ainda é a queima de lenha, e isso trás a reflexão: se esta 

atividade é tão importante para o desenvolvimento economico do municipio, ela deve 

causar impacto ambiental desta ordem? Acredito que não. O problema apontado 

nesta pesquisa não está na existência da industria, mas sim, na forma como ela está 

inserida no município. Está dentro dos padrões técnicos da SEMACE? Está utilizando 

energia renovável? Por quê não modificamos esta matriz energética? Como podemos 

melhorar a vida destes empresários? Como podemos melhorar a vida da população?  

 As políticas públicas municipais são boas, mas elas estão adequadas para o 

momento que vivemos? Podem ser melhoradas, claro, pois devem estar adequadas 

numa lógica prática para o uso individual e local daquela cidade. Acredito que o 

município, com esta Ação Civil Pública, aprendeu a lidar com o problema. Não está 

100% (cem por cento) resolvido, mas acredito que está no caminho para que isso não 

seja mais um problema. 

 Assim, acredito que existem possibilidades de melhorias para a problemática 

envolvida, e isso será fruto de próximos trabalhos.  
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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar as ações de Responsabilidade Social de uma 

universidade, bem como a maneira como essas iniciativas se configuram como 

inovações sociais. Para atingir tal objetivo, foi realizado um estudo de caso na 

Universidade de Fortaleza (Unifor), contemplando seu projeto Escola de Aplicação 

Yolanda Queiroz. Trata-se de uma universidade que contribui para minimizar os 

impactos gerados pelas consequências sociais oriundas da pandemia de Covid-19. 

Nessa conjuntura, no que se refere à abordagem do problema, a presente pesquisa 

enquadra-se como qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório e descritivo, 

conduzida como estudo de caso único. Foi utilizada uma amostra não probabilística 

de conveniência de 378 participantes, selecionados pela técnica snowball, que 

responderam ao questionário pelo formulário submetido na plataforma do Google 

Forms. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva. Os 

resultados mostraram que a instituição examinada foi base de atuação na inovação 

social, transformando a realidade da comunidade assistida. Evidenciou-se uma 

experiência representativa em inovação social da Universidade de Fortaleza, como 

uma visão para atender às necessidades sociais. A contribuição desta pesquisa para 

o campo de estudos da inovação social é suscitar o tema como mecanismo criativo 

para alavancar as ações sociais organizacionais. 

 

                                                     
1 Universidade de Fortaleza – Mestranda em Administração, Bolsista PROSUP/CAPES. 
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Palavras-chave: Responsabilidade social universitária. Inovação social. 

Universidade. Pandemia de Covid-19. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the social responsibility actions of a 

university as well as the way these initiatives are configured as social innovations. 

To achieve this goal, a case study was carried out at the University of Fortaleza 

(Unifor), contemplating its project Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. It is a 

university that helps to minimize the impacts generated by the social consequences 

arising from the Covid-19 pandemic. At this juncture, regarding the approach to the 

problem, the present research is classified as qualitative and quantitative, exploratory 

and descriptive, conducted as a single case study. A non-probabilistic convenience 

sample of 378 participants selected by the snowball technique who answered the 

questionnaire using the form submitted on the Google Forms platform was used. 

Data analysis was performed using descriptive statistics. The results showed that 

the institution examined was the basis for action in social innovation, transforming 

the reality of the assisted community. There was evidence of a representative 

experience in social innovation at the University of Fortaleza, as a vision to meet 

social needs. The contribution of this research to the field of social innovation studies 

is to raise the issue as a creative mechanism to leverage organizational social 

actions. 

Keywords: University social responsibility. Social innovation. University. Covid-19 

Pandemic. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ação de Responsabilidade Social não é um ato individual, pois uma empresa 

é também um agente de transformação social quando induz e sofre influências dos 

outros atores da sociedade. No mundo, nas últimas décadas, a notoriedade da 

Responsabilidade Social Universitária é progressiva nos diferentes âmbitos 

acadêmicos, dada sua contribuição para a formação de estudantes e comunidades 

socialmente responsáveis (OLIVEIRA; SILVA, 2019). 
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Devido aos desafios impostos pelas reestruturações da sociedade, algumas 

mudanças nas instituições acadêmicas foram inseridas no final do século XX. São 

exemplos: o fenômeno da globalização, a condição mais aberta e competitiva da 

sociedade, a acelerada expansão do conhecimento, o significativo avanço 

tecnológico e a demanda social por um posicionamento mais atuante das 

universidades no processo de desenvolvimento socioeconômico (NUNES, 2019). 

Uma universidade pode abranger processos de desenvolvimento comunitário 

com suporte específico voltado para o desenvolvimento social, por meio de projetos 

e programas de ação comunitária e extensão acadêmica. A universidade acaba 

pensando as especificidades da sociedade em que está inserida, podendo até ser 

compreendida como uma instituição social. É da interação entre universidade e 

comunidade, a princípio, por intermédio dos projetos e programas de práticas 

extensionistas, que ocorre a inovação social. A inovação social, desse modo, é uma 

das formas de se procurar alternativas viáveis para ultrapassar as dificuldades 

enfrentadas pela sociedade (OLIVEIRA; SILVA, 2019). 

A inovação social, segundo a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento – OCDE, procura novas respostas aos problemas sociais, 

identificando e municiando novos serviços, processos, competências e maneiras de 

atuação que aprimorem a qualidade de vida das comunidades (JIMÉNEZ; LEÓN, 

2016). 

O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de um caso confirmado 

da doença Covid-19 no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020). A Covid-

19 estabeleceu-se velozmente como uma pandemia devido à sua alta velocidade de 

transmissão. O Decreto nº 33.519, de 19 de março de 2020, do Governo do Ceará 

estabeleceu o isolamento social, impedindo o funcionamento de vários 

estabelecimentos de comércio e serviços considerados não essenciais, incluindo 

escolas e universidades, o que complicou bastante as atividades em curso, 

especialmente aquelas relativas ao ensino das crianças e jovens de projetos sociais 

(CEARÁ, 2020). 

A universidade estabelecida nesse contexto de crise multifacetada é um lócus 

excepcional para cooperar com o desenvolvimento de práticas inovadoras e 

tecnologias sociais que contribuam na busca de estratégias que beneficiem o 
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desenvolvimento local dos espaços populares, fortalecendo a participação, a 

cooperação e as práticas colaborativas, causando uma interação face-a-face em 

que os atores sociais abrangidos coletivamente atuem no esboço de ações que 

auxiliem o enfrentamento de suas necessidades diversas (NUNES, 2019). 

Desse modo, este estudo propõe-se a responder o seguinte: de que maneira 

as iniciativas sociais de uma universidade em tempos de Covid-19 se enquadram 

como inovação social? Para responder a essa questão central, definiu-se como 

objetivo analisar as ações de responsabilidade social de uma universidade, bem 

como a maneira como essas iniciativas se configuram como inovações sociais. 

Para atingir tal objetivo, foi realizado um estudo de caso na Universidade de 

Fortaleza – Unifor, contemplando seu projeto Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. 

A Universidade de Fortaleza possui uma interação com as comunidades que a 

circundam, promovendo investimentos em projetos sociais, tendo em vista a 

preservação do meio ambiente e os incentivos aos melhores índices na educação, na 

saúde e no apoio a projetos voltados a crianças e adolescentes e a projetos culturais 

(HENRIQUE, 2018). 

A contribuição desta pesquisa para o campo de estudos das inovações sociais 

é suscitar o tema como mecanismo para alavancar as ações sociais organizacionais, 

a fim de que estas tenham uma melhor compreensão das iniciativas de inovação 

social, distinguindo os papéis desempenhados, com o objetivo de promover e 

divulgar as ações realizadas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1 Responsabilidade Social Universitária (RSU) 

 

Vallaeys (2014) afirma que a Responsabilidade Social Universitária (RSU) 

representa o progresso total do conceito de Responsabilidade Social. É 

imprescindível elucidar que o principal papel da universidade é aprimorar as funções 

de ensino, pesquisa e responsabilidade social. Isso implica uma visão ampliada das 

necessidades da comunidade, originando profissionais competentes e causando 

impacto positivo no meio ambiente e na sociedade (PALOMINO et al., 2020). 
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Essa definição destaca que a RSU passa a ser uma política de gestão 

transversal a toda a universidade, assim como ao processo de qualidade. Acrescenta 

uma visão de progresso contínuo de qualidade da relevância social da universidade 

por meio do zelo dos impactos sociais e ambientais de todas as atividades 

administrativas e acadêmicas, tal qual como aquelas ligadas aos laços sociais que 

a universidade mantém com o meio ambiente, no território local, nacional ou 

internacional (VALLAEYS, 2018). 

O Quadro 1 apresenta alguns conceitos de Responsabilidade Social 

Universitária com seus respectivos autores. 

 

Quadro 1 – Alguns conceitos de Responsabilidade Social Universitária 
 

Autores Conceitos 
Jimenez de La Jara et al. 

(2006) 
“a capacidade da Universidade de divulgar e implementar um conjunto de 

princípios gerais e valores específicos, por meio de quatro processos-chave na 

Universidade considerados, como a gestão, ensino, pesquisa e extensão 

universitária. Respondendo socialmente, para a comunidade universitária e para o 

país onde é inserida”. 
Calderón (2006) “diz respeito aos deveres que a universidade tem com a sociedade que a financia, 

referindo-se principalmente à procura de soluções para os principais problemas 

sociais, à necessidade de uma melhor distribuição de renda e à criação de 

mecanismos de promoção social de setores historicamente marginalizados”. 
Vallaeys (2008) “é uma política de melhoria contínua da Universidade para reunião da missão 

social eficaz através de quatro processos: Gestão ética ambiental e da instituição; 

Formação de cidadãos responsável e solidária; Produção e Disseminação 

conhecimento socialmente relevante; participação social na promoção de um 

desenvolvimento mais humano e sustentável”. 
 

Fonte: Adaptado de Marchi et al., 2016. 
 

A RSU incorpora um debate crítico sobre os diferentes tipos de capital: 

econômico, social, intelectual e cultural. E a incorporação dessas preocupações no 

papel das universidades as tornou mais versáteis para responder às necessidades 

sociais e econômicas das sociedades modernas baseadas no conhecimento (TOPAL, 

2009). Existe uma ampla aceitação do pensamento segundo o qual a missão das 

universidades é educar os indivíduos em termos de suas habilidades humanas, 

técnicas, científicas e profissionais. No entanto, a essa missão pode-se somar as 

necessidades da sociedade, que vão determinar a Responsabilidade Social das 

Universidades (CALDERA, 2006). 

A RSU é uma nova filosofia de gestão que resulta em uma renovação do 

compromisso social das universidades, permitindo soluções inovadoras para os 
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desafios do ensino superior no contexto de um mundo globalizado, mas com base 

em padrões de desenvolvimento insustentáveis. Embora o conceito de 

Responsabilidade Social tenha surgido no mundo corporativo, é possível aplicá-lo às 

universidades, uma vez que um número crescente de instituições de ensino superior 

reconhece um relacionamento importante e forte com as sociedades nas quais 

operam e das quais dependem sua legitimidade, imagem e reputação (VALLAEYS, 

2007). 

Na perspectiva de Calderon (2006), a universidade deve ser analisada como 

uma grande pirâmide de base triangular. Apesar de ser uma única construção, possui 

uma base e três faces intrínsecas em sua essência. As faces visíveis da pirâmide 

simbolizam o ensino, a pesquisa e a extensão, apoiados em uma base representada 

pela gestão universitária. Convém dizer que a gestão universitária compreende o 

conjunto de processos e estruturas administrativo-gerenciais que permitem à 

universidade atingir sua missão institucional. No exemplo da pirâmide, a gestão 

universitária (a base) está densamente interligada com cada uma das faces, as quais 

se completam entre si, possibilitando a existência de uma construção sólida e coesa. 

 

1.1 Inovação social 

 

Na bibliografia, o conceito de inovação é compreendido de duas maneiras 

distintas: como processo e como resultado, como um processo criativo de execucão 

de uma nova ideia em produtos, processos, mercados e modelos organizacionais 

(SERPA, 2017). 

Embora as problemáticas sociais citadas instituam um desafio para a 

sociedade e extrapolem a competência simultânea do Estado e do mercado para 

atendê-los devidamente, pode-se assegurar que se trata de uma admirável 

oportunidade para expandir o espaço atual da capacidade de ação em hélice tripla: 

universidade, empresa, Estado. Nesses ambientes, a inovação social como gerador 

de novas maneiras de interação dos atores descobre um espaço de ação e enorme 

utilidade, conforme Jiménez e León (2016). 

Por sua vez, as universidades, em sentido abrangente, compreenderam seu 

papel na melhoria da qualidade de vida das comunidades através do chamado 
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‘terceiro setor’, e o Estado está no impasse constante da decisão política entre 

interferir – em maior ou menor medida – ou regulamentar o mercado, possibilitando 

encontrar nos Estados empenhados em uma solução com intervenção 

governamental mínima, ao longínquo do normativo com a influência do Estado em 

todas as esferas da nação (JIMÉNEZ; LEÓN, 2016).  

Uma inovação social é uma moderna combinação e/ou uma nova forma de 

práticas sociais em algumas áreas de ação ou contextos sociais induzidos por 

alguns atores em um foco intencional, objetivando satisfazer ou atender melhor às 

necessidades e problemas do que é plausível com eixo em práticas estabelecidas 

(HOWALDT; DOMANSKI; KALETKA, 2016).  

Uma inovação é social na proporção em que, comunicada pelo mercado ou 

‘sem fins lucrativos’, é socialmente acolhida e apresentada amplamente em toda a 

sociedade ou em certas subáreas da sociedade, dependendo das circunstâncias, e 

institucionalizada como nova prática social ou de rotina. Na frente da profundidade 

e incremento da mudança nas sociedades modernas, e sob a crescente disfunção na 

prática estabelecida, as inovações sociais são um resultado de maior importância, 

inclusive em termos econômicos (HOWALDT; DOMANSKI; KALETKA, 2016).  

Chais et al. (2016) explanam que inovar socialmente é uma obrigação para 

apartar da vulnerabilidade pessoas que não têm acessibilidade aos serviços e 

políticas públicas. A inovação social é aqui determinada como consequência do 

conhecimento cultivado pelas necessidades sociais por meio da participação e da 

cooperação de todos os atores abrangidos, suscitando soluções novas e diuturnas 

para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade comum (BIGNETTI, 2011).  

Com inovação social, o novo não se revela por meio de artefatos tecnológicos, 

mas no nível das práticas sociais. Se for acolhido que a invenção e a difusão do 

motor a vapor, do computador ou do smartphone devem ser consideradas diferentes 

da invenção e da disseminação social de um sistema nacional de profissionais de 

saúde ou um sistema de microfinanciamento, então é lógico que existe uma 

diferença intrínseca entre inovações tecnológicas e sociais (HOWALDT; DOMANSKI; 

KALETKA, 2016).  

O Quadro 2 explana algumas das definições localizadas na literatura. A 

multiplicidade dos conhecimentos atualmente que se constituem sobre a inovação 
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social conecta-se ao caso de essas informações aparecerem como esse tipo de 

inovação busca favorecer os seres humanos propriamente, diversamente das 

noções econômicas tradicionais sobre inovação, voltadas essencialmente aos 

benefícios financeiros (BIGNETTI, 2011). 

 

Quadro 2 – Algumas definições de inovação social segundo diferentes autores e 

fonts 

 

Autor Conceito 
Taylor (1970) Formas aperfeiçoadas de ação, novas formas de fazer as coisas, novas invenções 

sociais. 
Dagnino e Gomes (2000, in 

Dagnino et al., 2004) 
Conhecimento – intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito ou 

codificado – que tem por objetivo o aumento da efetividade dos processos, 

serviços e produtos relacionados à satisfação das necessidades sociais. 
Cloutier (2003) Uma resposta nova, definida na ação e com efeito duradouro, para uma situação 

social considerada insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou 

comunidades. 
Novy e Leubolt (2005) A inovação social deriva principalmente de: satisfação de necessidades humanas 

básicas; aumento de participação política de grupos marginalizados; aumento na 

capacidade sociopolítica e no acesso a recursos necessários para reforçar direitos 

que conduzam à satisfação das necessidades humanas e à participação. 
Rodrigues (2006) Mudanças na forma como o individuo se reconhece no mundo e nas expectativas 

recíprocas entre pessoas, decorrentes de abordagens, práticas e intervenções. 
Moulaert et al. (2007) Ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, focada na 

satisfação de necessidades humanas (e empowerment) através da inovação nas 

relações no seio da vizinhança e da governança comunitária. 
Mulgan et al. (2007) Novas ideias que funcionam na satisfação de objetivos sociais; atividades 

inovativas e serviços que são motivados pelo objetivo de satisfazer necessidades 

sociais e que são predominantemente desenvolvidas e difundidas através de 

organizações cujos propósitos primários são sociais. 
Phills et al. (2008) O propósito de buscar uma nova solução para um problema social que é mais 

efetiva, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções existentes e para a qual 

o valor criado atinge principalmente a sociedade como todo e não indivíduos em 

particular. 
Pol e Ville (2009) Nova ideia que tem o potencial de melhorar a qualidade ou a quantidade da vida. 

 

Fonte: Adaptado de Bignetti (2011). 
 

 

As experiências de inovação social tendem, assim, a indicar soluções aos 

problemas sociais de um período. São atos inclusivos, pois promovem interações 

entre diferentes grupos, e instituições sociais. O vácuo institucional deixado, em 

tantas ocasiões, pelas políticas públicas, é ocupado por iniciativas (do segundo ou 

terceiro setor) que geram projetos inovadores na intenção de atender à carência 

educacional, econômica, jurídica, entre outras (BIGNETTI, 2011). 
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Segundo Cloutier (2003), um dos desbravadores sobre o tema da inovação 

social, lança a necessidade de identificar determinados critérios para que se conheça 

uma inovação social: a) inovadora e experimental em certo contexto; b) disposição 

para tomada de risco por parte dos atores do projeto; c) impacto nas políticas sociais 

nacionais ou locais; d) qualidade da parceria entre atores; e e) participação dos 

beneficiários no projeto. Conforme seu entendimento, a inovação social é definida 

como um ato que institui novas relações sociais, estruturas ou modos de decisão, 

ocasionadas de uma consciência individual e a seguir coletiva, sendo contextual e 

dependente da trajetória, promovendo mudanças que levam a uma melhor 

integração dos grupos excluídos. 

Tardif e Harrisson (2005) abordam as inovações sociais em três eixos: 1) 

trabalho e emprego; 2) condições de vida; e 3) território. Averiguaram que os 

conceitos eficazes na definição de uma inovação social com vistas à transformação 

social são compostos pelas consequentes dimensões: a) novidade e caráter 

inovador da inovação; b) objetivo da inovação; c) processo de desenvolvimento da 

inovação; d) relações entre atores e estruturas; e) restrições ao desenvolvimento da 

inovação. 

Rollin e Vicent (2007) apresentam o modelo do processo de inovação social 

com os caminhos que os atores seguem para resolver um problema, preencher uma 

necessidade ou um anseio, a fim de praticar uma estratégia inovadora. Tais atores 

geralmente se reúnem em torno de interesses comuns, são movidos por valores 

(como solidariedade, cooperação) e ambições (vontade de mudar as coisas) e 

compartilham uma visão comum da realidade socioeconômica em que vivem. Os 

atores são o centro da inovação social. 

 

 

 

 

Quadro 3 – Fases no processo de uma inovação social 

 

Fases Descrição 
Emergência Conhecimentos, competências e experiências dos atores que buscam identificar um 

problema, preencher uma necessidade ou um desejo; desenvolvimento de uma 
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estratégia inovadora que possa auxiliar a encontrar uma solução para tal problema, 

necessidade ou aspiração. 
Experimentação Experimentação formal testar a implementação da estratégia desenvolvida 

(abordagem, serviço ou produto), avaliando os resultados originados a fim de reuni-

los e em seguida modelá-los, o que na maioria das vezes é feito com o auxílio de uma 

universidade ou de representantes do governo. 
Uma experimentação informal pode se tornar formal, normalmente quando há a 

inserção de universidades, governos ou organizações financiadoras. 
Apropriação Quando uma inovação é difundida a outras conjunturas, sejam eles territórios ou 

organizações, acontece a sua apropriação ampla, que ocorre por meio de sua 

institucionalização. 
Difusão/alianças No final de um processo de inovação social, os atores receberão novos valores, novos 

conhecimentos e novas habilidades que eles compartilharam. A partir de um processo 

de inovação social bem sucedido, outros processos podem nascer. 
 

Fonte: Adaptado de Rollin e Vicente (2007). 
 

O ciclo de inovação social trazido por Mulgan (2006) e aprimorado por Murray 

et al. (2010) é o mais atual nos estudos sobre o tema. Contudo, as primeiras 

propostas de fases para o processo foram realizadas por Brewer (1973) e em seguida 

por Cloutier (2003). Na Figura 1, apresenta-se o ciclo da inovação social combinado 

por seis estágios. Esses estágios abrangem: a) avisos; b) propostas; c) protótipos; 

d) manutenção; e) escala; f) mudança sistêmica, segundo relatam Patias et al. 

(2017). 

 

Figura 1 – Ciclo da Inovação Social 

 
Fonte: Murray et al. (2010). 

 

Cada estágio, segundo Murray et al. (2010), é descrito a seguir: 

1. Avisos: nesta fase, já há todos os fatores que lançam a necessidade de 

inovação – a crise, o mau desempenho, a estratégia –, assim como as inspirações à 

reflexão criativa de novas evidências. Assim, abrange o diagnóstico do problema e a 
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formulação da pergunta, em que as causas do problema e somente seus sintomas 

sejam abordados.  

2. Propostas: este é o momento de geração de ideias. Abrange métodos 

formais, como projeto ou métodos criativos, para estender as opções disponíveis.  

3. Protótipos: esta é a parte onde as ideias são avaliadas na prática, 

arriscando as coisas ou com pilotos mais formais, protótipos e ensaios clínicos 

randomizados. O processo de apurar e testar as ideias são relevantes na economia 

social, pois é pela interação e experiências e erros que os grupos aliam forças e os 

conflitos são resolvidos. 

4. Manutenção: nesta ocasião, a ideia se torna uma prática habitual. 

Aperfeiçoar as ideias e adaptar os fluxos de renda para cobrir a sustentabilidade 

financeira a longo prazo da empresa ou de caridade que vai conduzir a inovação à 

frente.  

5. Escala: nesta etapa, há diversas estratégias para acender e expandir uma 

inovação. O estímulo e inspiração também exercem um papel essencial na 

propagação de uma ideia ou prática. Outro componente que influencia a escala e 

difusão é a demanda e a oferta, igualmente como ocorre no mercado; a demanda de 

formuladores de políticas é mobilizadora para difundir com sucesso uma inovação 

social.  

6. Mudança sistêmica: aqui é o objetivo final da inovação social. A mudança 

sistêmica geralmente abrange a interação de diversos elementos, como movimentos 

sociais, modelos de negócios, leis e regulamentos, dados e infraestrutura e novas 

formas de pensar e agir. Até demanda novos quadros ou arquiteturas compostas de 

muitas inovações menores. As inovações sociais usualmente se voltam contra as 

barreiras e a hostilidade de uma velha ordem. Pioneiros podem aperfeiçoar essas 

barreiras, mas conforme elas crescem comumente dependem da criação de novas 

condições para fazer as inovações economicamente viáveis. Essas condições 

compreendem novas tecnologias, cadeias de fornecimento, formas institucionais, 

habilidades e quadros regulamentares e fiscais. Inovação sistêmica, na maioria das 

vezes, abrange mudanças do setor público, setor privado, na economia e nas 

famílias, em regra ao longo de grandes períodos de tempo. 
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Esses estágios do ciclo da inovação social podem não ser sequenciais, pois 

há ciclos de feedback entre eles. Embora pareça ser linear, o desenvolvimento de 

inovações sociais é mais similar com múltiplos espirais, e o processo de “fases” é 

interativo e sobreposto. Eles preveem uma estrutura favorável para refletir sobre os 

diferentes tipos de apoio que inovadores e inovações carecem para crescer 

(MURRAY et al., 2010). 

Na marca da composição da inovação social como campo de pesquisa, 

recentemente um grupo de pesquisadores (HAXELTINE et al., 2013) indicou a Teoria 

da Inovação Social Transformadora – TSI, articulada com uma iniciativa 

internacional de pesquisa substancial sobre inovação social transformadora – 

Projeto TRANSIT, que teve princípio em 2014 com quatro anos de duração, financiado 

pela União Europeia. O projeto tem por desígnio explorar transformações em direção 

a sociedades mais inclusivas, resilientes, sustentáveis e, assim, também capazes de 

responder eficazmente aos desafios sociais (HAXELTINE et al., 2013). 

Nessa teoria, diz-se que as inovações sociais podem ser classificadas em três 

grandes categorias: a) inovações sociais de base, que objetivam as demandas 

sociais não abordadas pelo mercado, regidas aos grupos vulneráveis da sociedade; 

b) iniciativas a nível mais amplo, com enfoque dos desafios sociais em que a limite 

entre os aspectos sociais e econômicos são direcionados para a sociedade como 

um todo; c) iniciativas do tipo sistêmicas, que se relacionam com mudanças básicas 

nas atitudes e valores, estratégias e políticas, estruturas e processos 

organizacionais, sistemas de entrega e serviços; ou seja, as inovações sociais que 

desempenham um papel na reformulação da sociedade como uma arena 

participativa, em que as pessoas estão habilitadas a procurar maneiras de atender 

às suas necessidades e às dos outros de forma diferente, a fim de tornar-se menos 

dependente dos sistemas de bem-estar e ofertas de produtos padronizados da 

economia de mercado e organizações do setor público (HAXELTINE et al., 2013). 

Como consequência da TSI, tem-se como ponto de partida uma heurística 

conceitual que propõe cinco conceitos fundamentais para ajudar a distinguir entre 

diferentes “tons de mudança e inovação” relacionados: 1) inovação social; 2) 

inovação do sistema; 3) game-changers; 4) narrativas de mudança; 5) 
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transformação da sociedade. No Quadro 4, expõem-se as definições de cada um 

desses tons. 

 

Quadro 4 – Cinco tons de mudança e inovação: definições de trabalho 

Cinco tons de mudança e 

inovação 

Definições 

Inovação social Novas práticas sociais, incluindo novas ideias, modelos, 

regras, relações sociais e/ou produtos. 

Inovação do sistema Mudar os subsistemas sociais, incluindo as instituições, 

estruturas sociais e infraestruturas físicas. 

Game-changers Macro evoluções que são entendidas como mudanças 

(regras, campo jogadores) do ‘jogo’ de interação social. 

Narrativas de mudança Discursos sobre a mudança e inovação, tais como, conjuntos 

de ideias, conceitos, metáforas sobre mudança e inovação. 

Transformação da sociedade Mudança essencial e constante em toda a sociedade, 

superando subsistemas e incluindo mudanças simultâneas 

em múltiplas dimensões. 
 

Fonte: Avelino et al. (2014). 

 
 

A Figura 2, a seguir, traz a heurística conceitual, que exibe a transformação 

social moldada e dada por determinados padrões de interação entre a inovação 

social, a inovação do sistema, os game-changers e as narrativas de mudança. Atores 

individuais, iniciativas e redes estão empoderados (ou sem poder) para cooperar 

para esse processo por meio de distintas formas de governança, aprendizagem 

social, recursos e monitoramento (HAXELTINE et al., 2013). 
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Figura 2 – Heurística conceitual para explorar a dinâmica da Inovação Social 
Transformadora 

 
Fonte: Avelino et al. (2014). 

 

 

As alternativas citadas reforçam a necessidade de inovações no sistema 

como mudanças nos padrões estabelecidos de ação, na estrutura, nas regras e em 

todas as interfaces, suscitando as inovações sociais como novas práticas sociais, 

novas ideias, modelos, regras, relações e/ou serviços sociais, admitindo chegar a 

uma transformação social como mudança fundamental, persistente e irreversível em 

toda a sociedade, muito além dos subsistemas individuais (AVELINO et al., 2014). 

Hoje se analisa uma crescente procura por métodos alternativos de solução 

de problemas sociais, e a inovação social ganha cada vez mais destaque dentre eles 

(JULIANI, 2014). A Universidade de Fortaleza é reconhecida por respeitar os 

princípios da RSU e investir na inovação e em tecnologia sociais. A RSU tem impacto 

na criação e desenvolvimento de capital humano, capital social e desenvolvimento 

local sustentável.  

 

MÉTODO 

 

No que concerne à abordagem do problema, a presente pesquisa classifica-

se como qualitativa e quantitativa. Segundo Gibbs (2009), os pesquisadores 

qualitativos estão focados em ter acesso a experiências, interações e documentos em 

seu contexto natural, e de um formato que dê espaço a suas características e aos 
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materiais estudados. A análise quantitativa é a abordagem científica para decisões 

gerenciais, sendo iniciada com dados brutos que serão processados e 

transformados em informação expressiva (RENDER; STAIR; HANNA, 2010).  

Quanto aos objetivos da pesquisa, esta investigação se classifica como 

exploratória e descritiva, designando a descrição das particularidades de 

determinada população e a identificação de prováveis relações entre variáveis (GIL, 

2017). Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi conduzida como estudo 

de caso, cujo objetivo é o aprofundamento de causas e consequências de um fato 

social. O estudo de caso ajuda a “obter perspectivas múltiplas de uma única 

organização, situação, evento ou processo em um ponto no tempo, ou por um 

período” (COOPER; SCHINDLER, 2006, p. 168), o que pode resultar em descobertas 

importantes para a futura tomada de decisões gerenciais e científicas, embora uma 

das principais limitações do método seja a dificuldade de generalização.  

Na presente pesquisa, a unidade de análise escolhida foi o projeto intitulado 

Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. O projeto da Escola foi escolhido 

especificamente para este estudo em virtude da acessibilidade, oportunidade e 

conveniência para explorar a questão de pesquisa proposta. 

Diante do exposto, a presente metodologia foi executada nas seguintes 

etapas: primeiramente, revisão da literatura para averiguar a pertinência do tema e 

embasar as variáveis definidas para o estudo; em seguida, levantamento de dados 

secundários utilizando a base do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, para identificar os dados socioeconômicos pertinentes à amostra da 

população da família dos pais dos alunos da Escola do presente estudo. No segundo 

momento, elaborou-se questionário com questões fechadas com o objetivo de 

identificar a realidade das famílias naquele momento de pandemia de Covid-19. A 

partir dos resultados obtidos, estruturou-se uma visão crítica acerca da utilização e 

dos benefícios do uso da inovação social em relação à Responsabilidade Social 

Universitária para sobrevivência do projeto social em tempos de pandemia.  

O questionário trata de assuntos relacionados ao acesso à internet, aspectos 

socioeconômicos e questões sobre saúde e prevenção da Covid-19. A coleta de 

dados foi operacionalizada por meio do questionário Google Forms, divulgado pelo 

aplicativo Whatsapp dos pais dos alunos da escola, com o período de coleta de dados 
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compreendido entre os dias 3 de junho de 2020 e 17 de junho de 2020. Após a 

verificação na base de dados, foram analisados casos ausentes (missing values), 

bem como inconsistências de respostas dos participantes da pesquisa. Esse 

processo resultou em uma amostra final composta por 378 respondentes, sem 

nenhuma resposta excluída.  

A amostra obedece aos parâmetros colocados por Virgillito et al. (2018). Os 

autores dizem que as amostras não probabilísticas são amostras empregadas para 

pesquisas de caráter exploratório, em que os resultados são fundamentados e 

servem somente para se ter uma ideia mais concisa de diversas possibilidades. 

Assim, a amostra desta pesquisa é caracterizada como não probabilística e por 

conveniência. Dessa forma, quando um pesquisador emprega amostra por 

conveniência, os resultados conseguidos não podem ser generalizados, apoiando 

somente o caso estudado (SORDI, 2017).  

A análise do estudo possui caráter quantitativo, com o auxílio do software 

SPSS Statistics, versão 20, para os cálculos de estatística descritiva e a tabulação 

dos dados. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

A Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, objeto deste estudo, funciona nas 

instalações da Universidade de Fortaleza, na capital do Ceará, e atende 

gratuitamente 540 crianças do Infantil 4 até a 5ª série do ensino fundamental. Os 

alunos recebem, além da educação de qualidade, material escolar, refeições e 

fardamento sem custo algum para suas famílias. A matriz curricular da Escola inclui, 

além das disciplinas básicas (Português, Matemática, Ciências Naturais, História e 

Geografia), atividades como informática, artes plásticas, música e educação física 

(UNIFOR, 2018). 

Os estudantes assistidos pelo projeto são oriundos, em sua maioria, da 

Comunidade do Dendê, situada no entorno da Universidade, cuja difícil realidade 

reflete os problemas típicos dos países em desenvolvimento, tais como altos níveis 

de desemprego e violência, assim como condições sanitárias precárias, falta de 

saúde, lazer, educação e cultura.  
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A Escola de Aplicação Yolanda Queiroz existe desde 1982 e também serve 

como espaço para o aperfeiçoamento de práticas dos profissionais em formação na 

Universidade de Fortaleza, em áreas como psicologia, fonoaudiologia, odontologia, 

direito, dentre outras. Por suas instalações, já passaram milhares de crianças e 

jovens em formação. 

A Universidade de Fortaleza lidou com a pandemia, de modo geral, tomando 

uma série de rápidas providências. Antecipou a formatura de novos médicos com a 

autorização do Ministério da Educação (MEC); passou a divulgar informações para a 

população sobre a pandemia; adotou novos procedimentos para proteger o campus 

e seus profissionais do contágio do vírus, além de alunos e prestadores de serviço; 

passou a realizar eventos como encontros, seminários e “lives do conhecimento” no 

ambiente virtual e também adaptou o conteúdo de seus cursos presenciais para que 

pudessem ser ministrados remotamente pelo professor em plataformas destinadas 

a essa finalidade (UNIFOR, 2020b).  

Prevendo algumas dificuldades dos alunos, a Universidade deixou a opção, 

para aqueles que não se adaptassem ao ensino online, de efetuar o trancamento de 

disciplinas sem custo adicional, além de conceder a oportunidade de retorno ao 

estudante no semestre seguinte sem maiores problemas. A Universidade também 

desenvolveu um capacete de respiração assistida e protótipos de proteção facial, 

realizou diagnósticos de Covid-19 e disponibilizou cientistas, professores e 

pesquisadores para ajudar diretamente em frentes de trabalho na área de saúde. 

Outro benefício que lançou de imediato, independentemente da aprovação de 

legislação com essa finalidade, foi o abatimento de 30% nas mensalidades de abril, 

maio e junho de todos os alunos matriculados em seus mais de 40 cursos de 

graduação e cerca de 90 cursos de pós-graduação – entre mestrados (acadêmicos 

e profissionais), doutorados, especializações e MBAs.  

Com relação aos projetos sociais, os cursos de extensão e educação 

continuada em andamento, as providências tiveram também de ser preventivamente 

adequadas à realidade de cada público, além de rápidas e assertivas por parte da 

instituição.  

Para atender à sua função social de buscar respostas aos desafios impostos 

à sociedade, a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, vai investir 

https://www.unifor.br/web/guest/fundacao-edson-queiroz
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R$ 400 mil em projetos de pesquisa de enfrentamento à Covid-19 e suas 

consequências. “Essa é uma iniciativa inédita: uma universidade privada, com 

recursos próprios, lançando edital de pesquisa em combate ao coronavírus. Investir 

na sociedade é uma preocupação nossa”, destaca o professor Vasco Furtado, 

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR, 2020a). 

Foi aplicado um questionário com os pais de alunos matriculados no 

semestre 2020.1. Os dados possibilitaram identificar as principais necessidades e a 

realidade daquele público no mês de maio, quando o contágio por Covid-19 já havia 

atingido mais de 12.331 casos confirmados em Fortaleza, provocando 978 mortes, 

conforme dados do Boletim Epidemiológico do Governo do Estado do Ceará de 12 

de maio de 2020, prorrogando, a priori por prazo indeterminado, o retorno das 

atividades de escolas e universidades. Essa análise resultou em quatro temáticas: 

1) Dados demográficos; 2) Condições de saúde e prevenção à Covid-19; 3) Ações 

de prevenção à Covid-19; e 4) Acessibilidade à internet. 

 

4.1 Dados demográficos 

 

O diagnóstico realizado abordou primeiramente os aspectos demográficos. 

Os dados da Tabela 1 apontam que a maioria das famílias, cerca de 68%, possui entre 

duas e quatro pessoas morando na casa. Possuem um ou dois membros da família 

aproximadamente 64% com mais de 12 anos e menos de 60 anos. Prevalece que 

86,2% possuem um ou dois membros da família com até 12 anos e quase 85% não 

possuem nenhum membro da família idoso (60 anos ou mais). 

No que tange a quantas pessoas trabalham, 96,1% afirmam que são até duas 

pessoas da família. Quanto à renda familiar, predominou a de até um salário mínimo, 

com 47,1%. Por fim, ao analisar quantos cômodos tem a residência, a maioria possui 

cinco ou mais cômodos, perfazendo 53,2%.  
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Tabela 1 – Dados demográficos 

Variáveis Frequência % Variáveis Frequência % 
Quantas pessoas moram  
Dois – quatro 
Cinco – mais de cinco 
Total 

 

256 
122 
378 

 

67,6 
32,3 
100 

Quantas pessoas trabalham 
Zero – dois 
Três – quatro ou mais 
Total 

 

363 
15 
378 

 

96,1 
3,9 
100 

Qual a renda familiar 
De até um salário 
Mais de um salário 
Não informou 
Sem rendimento 
Total 

 

178 
155 
3 
42 
378 

 

47,1 
41,0 
0,8 
11,1 
100 

Quantos cômodos 
Um a quatro cômodos  
Cinco ou mais cômodos 
 

 

Total 

 

177 
201 
 

 

378 

 

46,8 
53,2 
 

 

100 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

A pesquisa realizada no projeto social da Escola de Aplicação objetiva 

conhecer a realidade atual das famílias dos alunos assistidos pelo projeto, com o 

foco de atuar para mitigar os efeitos sociais da realidade das crianças carentes da 

comunidade do entorno da Universidade de Fortaleza. Essa ação converge com a 

ideia de inovação social no sentido de conhecimento agrupado das pessoas, 

objetivando o aumento da efetividade dos processos e serviços pautados à 

satisfação das necessidades sociais apresentado por Dagnino e Gomes (2000, in 

Dagnino et al., 2004). 

Com relação a como a pandemia afetou sua ocupação profissional, foi 

predominante a ‘continuou trabalhando’, com 39,9%, seguida de ‘perdi o emprego’, 

com 25,7%; ‘pessoas afastadas com remuneração’ representou 19,8%; ‘não 

trabalhava antes e permaneceu sem trabalho’ com 13%; e 1,6% ‘começou a trabalhar 

após a pandemia’. Desse cenário, 52,4% tinham trabalho formal antes da pandemia, 

34,6% possuíam trabalho informal e 13% sem nenhuma atividade econômica. 

Com relação a como a pandemia afetou a renda familiar, prevaleceu a 

‘diminuiu’, com 52,9%, acompanhada de ‘ficou igual’, com 35,4%; ‘ficou sem 

rendimentos’ obteve 6,6% e ‘aumentou’ obteve 5%. A Tabela 2 expõe quanto ao 

recebimento de auxílio finaneiro do governo relacionado à pandemia. A maioria, 

quase 64%, recebeu o auxílio financeiro do governo e, com relação a quantos da 

família receberam, prevaleceu até uma pessoa, com quase 86%. Dessas famílias, 

52,6% estão inscritas em programas sociais do governo federal. 
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Tabela 2 – Dados quanto ao recebimento de auxílio financeiro do governo durante a 

pandemia 

Variáveis Frequência % Variáveis Frequência % 
Auxílio na pandemia 
Sim 
Não 
Total 

 

239 
139 
378 

 

63,2 
36,8 
100 

Quantos auxílios 
Zero – um 
Dois – três ou mais 
Total 

 

322 
56 
378 

 

85,2 
14,8 
100 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Com relação a abastecimento de água encanada na residência, prevaleceu 

‘sim’, com 98,7%, exposto na Tabela 3. A maioria, quase 97,6%, é abastecida pela rede 

pública, e os demais por meio de cisterna ou poço (2,1%) ou não sabem informar 

(0,3%). Quanto a ‘recebeu o auxílio financeiro do governo’ e ‘quantos da família 

receberam’, prevaleceu até uma pessoa, com quase 86%. O esgoto dessas 

residências, em sua maioria, vai para a ‘rede coletora de esgoto’ (43,1%), seguida de 

‘fossa séptica’ com 41% e via pública (esgoto a ceú aberto) com 15,9%. 

 

Tabela 3 – Dados quanto ao abastecimento de água 

Variáveis Frequência % 
Água encanada 
Sim 
Não 
Total 

 

373 
5 
378 

 

98,7 
1,3 
100 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

 

Essa situação reflete a realidade da Comunidade do Dendê, onde a maioria das 

famílias dos alunos da Escola de Aplicação reside. Essa comunidade tem o menor 

IDH-Longevidade (0,054) de Fortaleza, que verifica dimensões de renda, educação e 

longevidade, conforme Relatório de Desenvolvimento Humano por bairro da 

Prefeitura de Fortaleza (2010). Dessa forma, as ações e programas de 

Responsabilidade Social são apropriados de suscitar um grande diferencial junto à 

marca, gerando emoção, empatia e identificação. Os projetos de Responsabilidade 

Social ajudam a romper barreiras, amparando diversas ações sociais, culturais e 

esportivas, uma vez que passam não somente com a dimensão racional, mas sim a 
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experiência única do consumidor promovendo uma sintonia emocional (ANDREUCCI, 

2017). 

Dentro dessa lógica, envolvida por uma estratégia emocional e de sedução, as 

organizações que exercitam efetivamente ações e programas de Responsabilidade 

Social poderão ser beneficiadas quando surpreendidas por crises, pois a relação 

gerada com seus públicos durante anos, em decorrência da periodicidade dessas 

ações, adequa um ambiente também sensibilizador e tolerante na gestão 

comunicacional da organização frente aos cenários de crise, pois difundiram valor 

agregado junto à opinião pública por meio de sua identidade, narrativas e memória 

organizacional associadas às estratégias de Responsabilidade Social das Empresas, 

enfatiza Andreucci (2017).  

Isso reforça que o envolvimento da família com a Escola de Aplicação nasce 

como questão-chave, principalmente em razão do convívio social que as crianças 

enfrentam, e prepara essas crianças para a cidadania, com orientações pedagógicas 

preventivas contra o mundo das drogas; é uma atitude importante para estabelecer 

uma sociedade sustentável, uma vez que as drogas destroem vidas, profissões e 

famílias, segundo Brasil et al. (2015). 

Mais uma vez, a inovação social entra no cenário de uma resposta nova, 

definida na ação e com efeito duradouro, para uma situação social considerada 

insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou comunidades, 

referenciando o conceito de Cloutier (2003). Com base nos dados apresentados, a 

Unifor distribuiu 540 cestas básicas mensalmente para as famílias dos alunos, a 

partir dos recursos estimados à merenda escolar (POMPEU, G.; POMPEU, R., 2020). 

 

4.2 Condições de saúde e prevenção à Covid-19 

 

A Tabela 4, a seguir, apresenta as condições de saúde e prevenção à Covid-

19. Destaca-se, primeiramente, se algum membro da família apresentou febre 

recente; nessa questão, 68,5% das famílias disseram que nenhum membro 

apresentou febre. Dos que tiveram febre, cerca de 30% foi de um a quatro ou mais 

membros da família. Com relação a se algum membro da família teve sintomas de 
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Covid-19, a maioria, com 64%, não apresentou sintomas. Quanto ao aspecto de 

Covid-19 comprovado, prevaleceu o índice de 48,7% sem nenhuma comprovação.  

Os dados apresentados contrariam a curva epidemiológica dos casos de 

Covid-19 no Ceará, que mostrou duas ondas. Houve aumento no número de casos 

suspeitos a partir do dia 4 de março de 2020, atingindo o primeiro pico nos dias 20 a 

22 de março. O segundo pico foi visualizado entre os dias 20 e 25 de abril, com 

redução dos casos a partir do dia 26 de abril. Os casos confirmados e óbitos 

acompanham a curva dos casos suspeitos, conforme o Boletim Epidemiológico do 

Governo do Estado do Ceará de 12 de maio (CEARÁ, 2020). 

 

Tabela 4 – Condições de saúde dos participantes da pesquisa 

 

Variáveis Frequência % Variáveis Frequência % 
Algum membro teve febre  
Não 
Sim  
 

Total 

 

259 
119 
 

378 

 

68,5 
31,5 
 

100 

Membros tiveram febre 
Zero 
Um – quatro ou mais 
Não sabe informar 
Total 

 

259 
116 
3 
378 

 

68,5 
30,7 
0,8 
100 

Membro sintomas Covid-19 
Zero 
Um – três ou mais 
Não sabe informar 
Total 

 

242 
104 
32 
378 

 

64,0 
27,5 
8,5 
100 

Covid-19 comprovado 
Zero 
Um – três ou mais 
Não sabe informar 
Total 

 

184 
29 
165 
378 

 

48,7 
7,6 
43,7100 

 

/Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Essa ação reforça a questão da inovação social como ferramenta para 

desenvolver uma visão alternativa na satisfação de necessidades humanas e através 

da inovação nas relações com a governança comunitária, segundo ressaltam 

Moulaert et al. (2007). Com base nesses dados, a Unifor pode planejar suas 

atividades estrategicamente. 

 

4.3 Ações de prevenção à Covid-19 

 

A Tabela 5 apresenta as ações de prevenção à Covid-19. Abordou-se 

inicialmente se a pessoa teve algum contato com pessoa infectada, prevalecendo 

que 67,2% relataram não ter tido nenhum contato. Quanto ao uso de máscaras, quase 
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100% dos entrevistados afirmou estar utilizando e a maioria dos membros da família, 

quase 96,6%, também usa, seguida de 3,2% parcialmente e 0,3% não utiliza mascára. 

 

Tabela 5 – Ações de prevenção dos participantes da pesquisa 

Variáveis % Variáveis % Variáveis % 
Contato pessoa 

infectada 
Não 
Sim 
Não sabe informar 
Total 

 

 

67,2% 
20,9% 
11,9% 
100% 

Uso de 

máscara 
Não 
Sim 
 

Total 

 

 

1,3% 
98,7% 
 

100% 

Possuem máscara na 

casa 
Um – quatro 
Todos os membros 
 

Total 

 

 

24,6% 
75,4% 
 

100% 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
 

Quanto à questão sobre as ações de prevenção que as famílias têm adotado 

durante o período de quarenta, constavam utilizar máscaras, usar álcool em gel, lavar 

as mãos com frequência, fazer isolamento social ficando em casa e lavar os pacotes 

e sacolas de compras. A maioria das pessoas respondeu que adota pelos menos 

duas opções destas como meio de prevenção, cerca de 81,7%, e as demais utilizam 

somente uma opção destas como maneira de ser prevenir, perfazendo 18,3%.  

Mais uma vez, vê-se a caracterização da inovação social através da 

participação de diversos atores, universidade, famílias, alunos, buscando prestar um 

benefício para a população (SCHUTZ et al., 2017). A Unifor, ao conhecer a realidade 

de cada família, colaborou incluindo às cestas básicas duas máscaras de proteção, 

material de higiene e álcool em gel (POMPEU, G.; POMPEU, R., 2020). 

 

Acessibilidade à internet 

 

A Tabela 6 apresenta as variáveis sobre acessibilidade à internet. Ao se abordar 

o acesso à internet, prevaleceu, com quase 91%, que possuem acesso à internet; a 

maioria dessas famílias utiliza wi-fi residencial (70,9%) e os demais possuem acesso 

do celular com plano de dados (4,5%), do celular pré-pago (12,2%) ou pelo wi-fi 

público (4,2%). Com relação a quantos membros da família têm acesso à internet, 

prevaleceu ‘entre zero e quatro’, com 82,8%. 
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Tabela 6 – Acesso à internet 

Variáveis Frequência % Variáveis frequência % 
Acesso à internet  
Não 
Sim,  
Total 

 

35 
343 
378 

 

9,3 
90,7 
100 

Quantos têm acesso  
Zero – quatro 
Cinco ou mais 
Total 

 

313 
65 
378 

 

82,8 
17,2 
100 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A inovação social foi utilizada em função da finalidade, da estratégia, do foco, 

do processo de desenvolvimento e da propagação do conhecimento (BIGNETTI, 

2011). A partir da ciência dessa realidade, a Unifor tomou a decisão de implantar as 

aulas em ensino remoto no périodo de pandemia com os alunos da Escola de 

Aplicação e para isso distribuiu gratuitamente chip com internet para todos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste artigo foi analisar as ações de Responsabilidade Social de 

uma universidade, bem como a maneira como essas iniciativas se configuram como 

inovações sociais. Com este estudo, foi possível identificar que o projeto Escola de 

Aplicação Yolanda Queiroz é considerado uma ação de inovação social, pois traz 

uma ação inovadora em um determinando contexto, causando impacto na política 

social local com a participação dos beneficiários do projeto, instituindo novas 

relações sociais, promovendo mudanças na realidade do grupo assistido (CLOUTIER, 

2003) e classificada como inovação social de base, pois acolheu uma demanda 

social de um grupo vulnerável da sociedade (HAXELTINE et al., 2013). 

As ações realizadas pelo projeto Escola de Aplicação Yolanda Queiroz 

promovem a inclusão das crianças beneficiárias, sendo percebida a expressiva 

melhoria na condição de suas vidas e de seus familiares, ocorrendo uma 

transformação social, conforme Tardif e Harrisson (2005). Houve uma 

experimentação formal com uma estratégia inovadora, apoiada pela universidade, 

conforme destacam Rollin e Vicent (2007).  

Os resultados mostraram que o projeto examinado é base de atuação da 

inovação social, transformando a realidade da comunidade assistida. Evidenciou-se 

uma experiência representativa em inovação social, que vai ao encontro do que 
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afirmam Bignetti (2011), como uma visão para atender às necessidades sociais, e 

Rollin e Vicent (2007), como um anseio para resolver um problema com uma 

estratégia inovadora.  

O estudo verificou que as quatro temáticas pesquisadas – 1) Dados 

demográficos; 2) Condições de saúde e prevenção à Covid-19; 3) Ações de 

prevenção à Covid-19; e 4) Acessibilidade à internet – resultaram em ações da 

Universidade em benefício da população-alvo assistida. Atitude diferenciada, pois no 

Brasil poucas são ainda as iniciativas voltadas aos estudos sobre gestão da 

inovação social (BIGNETTI, 2011).  

Pode-se observar que a RSU é um caminho para promover a inovação social. 

As inovações sociais podem ser instituídas por diferentes atores – por exemplo: 

empresas públicas ou privadas, governos, pessoas voluntárias, entre outros – com 

o desígnio de prestar serviços em benefício da população. Sabe-se que há várias 

pessoas e instituições que se identificam com as propostas de ações sociais de 

combate às formas de desigualdade e, por isso, tornam-se empreendedoras sociais. 

Na caça de soluções aos problemas coletivos, empregam saberes e práticas 

inovadoras visando alcançar soluções e, por meio delas, mudanças estruturais na 

sociedade (SCHUTZ et al., 2017).  

Constata-se que a ação de RSU da Universidade pode impulsionar a ideia de 

inovação social no sentido de conhecimento agrupado das pessoas, objetivando o 

aumento da efetividade dos processos e serviços, no cenário de uma resposta nova 

para uma situação social insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou 

comunidades, referenciando o conceito de Dagnino (2006), e como ferramenta nas 

relações com a governança comunitária, conforme ressalta Moulaert (2009). Traz, 

assim, uma transformação da sociedade assistida com uma mudança constante, 

conforme destacam Avelino et al. (2014). 

As barreiras geográficas em tempos de crise não são mais obstáculos quanto 

à divulgação, devido às mídias e tecnologias existentes, o que faz as crises terem o 

potencial de atingir dimensões gigantescas, segundo relata Andreucci (2017). Desse 

modo, a estratégia comum no decorrer da crise é centrada no discurso dos 

representantes da companhia e de outros atores, como a imprensa, o governo, entre 

outros (MEDEIROS; ALCADIPANI, 2013). A rápida propagação do vírus causador da 
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Covid-19 pegou toda a população de surpresa, razão pela qual foi necessário agir 

com proatividade e proporcionar soluções inovadoras. 

O trabalho apresentou como limitação a seleção do processo de amostragem, 

uma vez que a amostra não probabilística não permite generalizações, ou seja, este 

estudo só permite entender os resultados no contexto da amostra estudada. 

Pesquisas futuras podem usar outras variáveis, a fim de conhecer outros aspectos 

da população investigada. 
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RESUMO  

O presente artigo tem como intuito pesquisar e analisar a respeito dos efeitos 

causados pela degradação ambiental acarretados por buggys, carros e afins nas 

zonas de praias e dunas no estado do Ceará. Desta forma, o artigo inicia-se 

destacando as consequências prejudiciais que esses veículos causam ao transitar 

nesses lugares, destacando o caso do cachorro Jacó e das tartarugas marinhas no 

litoral do Espirito Santo, assim como o fator socioeconômico que está por trás desse 

meio. Por conseguinte, destaca-se a regulamentação dos bugues presentes no litoral 

cearense, bem como as questões jurídicas envoltas sobre o tema em análise. Por 

fim, o artigo visa destacar a efetividade dos projetos de leis que foram propostos, 

bem como expor a questão referente à sociedade que tem nessa conduta o seu lazer.  

Palavras-chave: Degradação ambiental. Praias. Dunas. Buggys. Projeto de lei.  

 

ABSTRACT  

This article aims to research and analyze the effects caused by environmental 

degradation caused by buggies, cars and the like in the areas of beaches and dunes 

in the state of Ceará. Thus, the article begins by highlighting the harmful 

consequences that these vehicles cause when traveling in these places, highlighting 

the case of the dog Jacó and sea turtles on the coast of Espirito Santo, as well as the 

socioeconomic factor behind this medium. Consequently, the regulation of bugs 

present on the coast of Ceará stands out, as well as the legal issues involved on the 

subject under analysis. Finally, the article aims to highlight the effectiveness of the 
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draft laws that have been proposed, as well as exposing the issue regarding the 

society that has its leisure in this conduct.  

Keywords: Environmental degradation. Beaches. Dunes. Buggys. Bill of law.  

 

INTRODUÇÃO  

  

O litoral cearense é contemplado por aproximadamente 600 quilômetros de 

praias, as quais são capazes de impulsionar a economia de dezenas de cidades, bem 

como prover à sociedade diversos benefícios. Desta forma, é necessário que haja um 

devido o planejamento quanto à utilização de toda essa zona costeira.  

 Dentre as práticas nocivas a esse bioma costeiro, nota-se a utilização de 

veículos automotores, dentre eles bugues, carros e afins, em locais de dunas e à beira 

do mar. Os quais são utilizados muitas vezes como atividade econômica ou por lazer.  

 A utilização desses meios de locomoção promove uma série de embates 

econômicos e ambientais, haja vista que, no estado do Ceará e demais estados do 

Nordeste tem-se uma vasta área de dunas e praias, as quais são bastante usadas 

como cartões postais e rotas turísticas por bugueiros com intuito de promover a 

economia local.  

 Todavia, é importante dispor a respeito da questão ambiental, uma vez que o 

ecossistema presente nesses locais é de fundamental importância para os centros 

urbanos que ficam no entorno desses locais. Desse modo, convém que haja 

constantes fiscalizações com intuito de proibir uma vasta degradação desses 

espaços, bem como preservar a integridade física das pessoas que desejam 

frequentar as praias, uma vez que existem diversos relatos de vítimas oriundas de 

atropelamentos.  

 O PL 3535/2012, de autoria do deputado federal, José Guimarães (PT-CE), tem 

por objetivo a regulamentação da utilização de buggys destinadas ao turismo local, 

por intermédio do Ministério de Turismo, assim como que ocorra uma padronização 

dos buggys credenciados de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN).  

 Ademais, com base no que foi exposto acima, tem-se que o deputado federal, 

Daniel Coelho (Cidadania-PE), foi o relator de um projeto de lei, o qual alterou o PL nº 



 

 

 
 

Luís Felipe Aquino Duarte | 69 

 

1567, de 2015 e o PL nº 5313, de 2016. Essa mudança ocasionou a permissão da 

utilização de veículos automotores em locais de praias e dunas, contanto que seja 

com uso exclusivo destinado ao turismo e que sejam devidamente cadastrados pelo 

órgão municipal competente.  

 De modo a fundamentar a pesquisa científica, o artigo se utiliza de 

metodologia descritivo-analítica com pesquisa do tipo bibliográfica. A abordagem é 

qualitativa, haja vista a análise subjetiva de aspectos humanísticos, extraídos de 

pesquisas científicas. Vale-se do suporte teórico da legislação nacional, 

dissertações e artigos científicos especializados no assunto com a finalidade 

exploratória, uma vez que busca reunir informações e opiniões diversas sobre o 

problema a ser investigado, recorrendo inclusive a um estudo interdisciplinar dos 

Direitos Constitucional e Ambiental e Economia.  

 

1 PANORAMA GERAL A RESPEITO DO ECOSSISTEMA DE PRAIAS E DUNAS 

 

 O nordeste brasileiro é mundialmente conhecido pelas suas belas praias, de 

vistas exuberantes e sol o ano inteiro. Além das belezas naturais, esses ambientes 

também reservam outras séries de riquezas, entre elas, a pluralidade de um 

ecossistema no qual habitam algumas espécies de pequenos mamíferos e roedores, 

bem como a vegetação ali preexistente. Conforme destaca o site Ambiente Brasil, ao 

abordar da localização das dunas e da sua respectiva fauna.  

 A vegetação de restinga é bastante presente no litoral brasileiro e configura-

se como sendo um englobado de vegetações que se caracterizam por ficarem em 

solos arenosos da região costeira, constituindo assim uma faixa transitória desse 

ecossistema para o da mata atlântica. De acordo com a matéria divulgada pelo 

Estadão a respeito das dunas e suas contribuições no ecossistema, tem-se que 

essas vegetações, desempenham papel fundamental, haja vista que são 

responsáveis no combate a erosão, evitam o avanço do mar, pois protege a orla, que 

é o habitat natural para os animais ali presentes. Não obstante, o Estadão apresenta 

que.  

 (...) Por serem extremamente porosas, absorvem muita água, por isto são a 

principal fonte de água doce do litoral do Ceará. Elas são ainda uma importante 
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proteção contra a força das marés, temporais, ressacas, e outros fenômenos 

climáticos. Devem ficar livres da interferência humana porque interagem com o 

ambiente e suas areias circulam, caem no leito dos rios, e são novamente trazidas 

para as águas do mar, e de lá para as praias, num movimento constante e dinâmico.  

 Essa vegetação classifica-se como área de preservação permanente, 

conforme exposto no art. 4º, inciso VI, da Lei Nº 12.651/2012, onde assegura que: 

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta Lei: VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues”. Desse modo, estará sujeita a multa, qualquer pessoa 

que cause dano a esse ecossistema, pois será caracterizado como crime ambiental 

de acordo com o art. 54, da Lei Nº 9.605/98.  

 Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, 

e multa. § 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação 

humana; II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 

saúde da população; III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção 

do abastecimento público de água de uma comunidade; IV - dificultar ou impedir o 

uso público das praias; V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 3º 

Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, 

quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de 

risco de dano ambiental grave ou irreversível.  

 Diante do exposto, tem-se que preservação desse ecossistema é de 

fundamental importância, todavia, o mesmo sofre diversos danos uma vez que, 

anualmente milhares de pessoas de todos os lugares do Brasil e de outros países, 

vêm tirar férias e aproveitar da beleza desses locais, assim como destaca Tomé 

(2017, p.3) a respeito do crescimento do turismo no país.  
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 O turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil. Em 2016, 

movimentou R$ 530,5 bilhões, entre atividades diretas, indiretas e induzidas. Quando 

considerada apenas a contribuição direta, a participação do turismo é de R$ 198 

bilhões, estimada em 3,4% do PIB. O impacto do turismo na economia do Brasil 

deverá alcançar R$ 739 bilhões, cerca de 9,1% do PIB em 2027 - e empregar 8,91 

milhões de pessoas no País. Para se ter uma ideia da importância econômica da 

indústria do turismo nacional, o PIB do turismo brasileiro é maior do que o PIB global 

de mais de 100 países ao redor do mundo, entre os quais o Uruguai, Costa Rica e 

Panamá. Alguns indicadores refletem a força do nosso mercado interno: o 

crescimento das chegadas de estrangeiros (6,3 milhões), o aumento da receita 

cambial (US$ 6 bilhões), a expansão dos créditos para a indústria do turismo (R$ 

13,38 bilhões) e a melhoria da competitividade de muitos destinos turísticos 

brasileiros. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado em 

2017, o País foi considerado a 27ª economia do turismo mais competitiva no mundo 

e o 8º no ranking mundial de recursos culturais e viagens de negócios (BRASIL, 

2017).  

 Conforme a crescente de turistas se observa o descaso de locais como praias 

e dunas, já que não é incomum se deparar com lixos espalhados, onde além de poluir 

esse ecossistema, pode vir a transmitir doenças e causar acidentes aos 

frequentadores desses locais. Com intuito de visar combater esse descaso 

ambiental é importante expor o princípio constitucional do poluidor-pagador, o qual 

visa identificar o poluidor e com isso obriga-lo a pagar com a indenização referente 

à poluição causada por ele. Dessa forma, pode-se destacar o que apresenta Milaré 

(2014, p.893).  

 O princípio constitucional do poluidor-pagador torna sempre necessária a 

reparação do dano ambiental, independentemente da existência de dolo ou culpa, 

visto que se trata de responsabilidade objetiva. Por vezes a efetiva reparação do 

dano ambiental mostra-se técnica ou economicamente impossível, impondo-se a 

reparação por meio de compensação ou indenização.  

 Todavia, como destaca em seu livro, Direito do Ambiente, Milaré apresenta a 

ideia do conservador-credor, onde alega que para que haja a preservação do 

ambiente não basta apenas a punição administrativa e monetária, uma vez que 
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pode-se pagar aquele que ao invés de degradar está buscando meios para preservar 

o ambiente. Essa ideia visa justamente recompensar esse terceiro que preserva e 

recupera aquele ecossistema, sendo que para isso utiliza muita às vezes seus 

próprios recursos financeiros.  

 Outro problema ocasionado pela grande quantidade de turistas e demais 

pessoas a esse ecossistema se dá graças à recorrente circulação de veículos em 

áreas proibidas, onde por vezes pode até ocasionar acidentes fatais. Como exemplo, 

pode-se citar o caso do cachorro Jacó, que gerou grande repercussão na mídia, após 

ser morto vitima de um atropelamento na praia do Porto nas Dunas, no município de 

Aquiraz-CE. O jornal O Povo destaca em sua matéria que.  

 O cão Jacó, de 9 anos, morreu após ser atropelado anteontem na praia do 

Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. Da raça border 

collie, ele ficou conhecido pelos truques e habilidades mostrados em programas de 

televisão e concursos nacionais e internacionais.  Era chamado de "o cão mais 

habilidoso do Brasil". (...) Ao passear na areia, o border collie foi atropelado por uma 

picape. "Jacó era muito treinado, iria correr do carro. Mas ele (motorista), veio de 

longe, desviou o caminho dele, em alta velocidade, para passar por cima do cachorro. 

Poderia ser um dos nossos filhos, poderia ser minha esposa, poderia ser qualquer 

um", desabafou Vladinir, afirmando que o atropelamento foi "proposital". O motorista 

fugiu sem prestar socorro. As tentativas de socorro ao animal não tiveram sucesso. 

Ele foi levado a emergência veterinária em Fortaleza mas morreu no caminho.  

 No entanto, conforme a matéria, no que diz respeito à morte do animal, nota-

se que não se trata de atropelamento culposo, pois o proprietário do veículo teve o 

dolo de lesioná-lo, haja vista que mudou a sua rota para colidir de forma proposital 

com o cão Jacó. Diante disso, destaca-se que o risco não se dá apenas pela presença 

de veículos automotores em locais de praias e dunas, uma vez que o motorista que 

ceifou a vida do cão poderia vir a cometer crime semelhante independentemente do 

local onde ele esteja.  

Outro ponto de destaque se dá referente a transitação de veículos nas zonas 

de beira da praia, podendo com isso interferir na desova de tartarugas marinhas, bem 

como atropelar os filhotes durante sua ida de encontro ao mar, podendo a ocasionar 

um desequilíbrio do ecossistema aquático daquela região costeira, assim como 
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destaca a matéria do jornal G1 a respeito dos riscos ocasionados as tartarugas 

marinhas.  

 A circulação de carros nas areias das praias de Conceição da Barra e São 

Mateus, no Norte do Espírito Santo, tem colocado em risco as tartarugas marinhas. 

O local é área de desova da espécie e está sendo monitorado por órgãos ambientais. 

A prática é proibida na região e, além de infração de trânsito, também é considerada 

crime ambiental.  

 O projeto Tamar fiscaliza o litoral da foz de Conceição da Barra até Aracruz. 

Na base de São Mateus, são 38 km de praias monitoradas. Os locais onde estão os 

ninhos são sinalizados e protegidos com cercas. Mesmo assim, constantemente, 

pesquisadores se deparam com a irresponsabilidade dos motoristas.  

 “O trânsito de veículos na praia pode acabar destruindo o ninho, pode tirar a 

marcação [de onde está o ninho], se ele passar por cima, a areia fica compacta e os 

filhotinhos não conseguem romper essa areia e ir em direção ao mar. Além disso, 

pode acontecer atropelamento de filhotes e da fêmea, dependendo do horário”, 

explicou a ecóloga executora do Projeto Tamar, Mariana Oshiro.  

Por causa dos riscos, um programa de ações conjuntas foi montado no local 

para aumentar a proteção das praias dos dois municípios.  

 “Isso foi uma demanda do Ministério Público Federal (MPF), através do 

procurador do município de São Mateus, junto ao ICMBIO, a Fundação Tamar, as 

duas secretarias de Meio Ambiente dos municípios e a Polícia Militar Ambiental. A 

gente fez um plano de trabalho contemplando a questão de fechar acessos para 

veículos, o trabalho de educação ambiental e fiscalização”, disse o gestor de unidade 

de conservação, Gilcimar Santana.  

 Diante disso, observa-se que o entrave referente a utilização de veículos 4x4 

e buggys nas zonas costeiras (praias e dunas) já vem sendo questão de debate a 

alguns anos, uma vez que por um lado tem-se a questão do turismo, bem como o 

lazer, que conforme expressam Pinto Júnior, Dutra, Ferreira, Rodrigues e Moreira 

(2017, p.03), enxergam no off road uma válvula de escape do estresse diário das 

grandes cidades, enquanto que do outro lado destaca-se a questão da preservação 

desses espaços.  
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 No mundo contemporâneo onde se convive com o estresse diário, enfrentando 

problemas de cidade grande, cuja paisagem rotineira é composta por edifícios, ruas 

congestionadas, elevadores, estacionamento e pouca área verde tem gerado, em 

contrapartida, demanda de clientela por roteiros turísticos para contemplar 

paisagens naturais, descanso da rotina e praticar turismo de aventura, turismo de 

base comunitária dentre outras atrações. No caso do estado do Rio Grande do Norte, 

a forma encontrada para suprir essa demanda do público foi com a exploração das 

dunas da costa marítima onde há passeios de buggy em grande escala, somados ao 

tráfego de carros do tipo 4x4, de uso particular, para lazer sem fins lucrativos e em 

menor escala. Dessa forma, há uma crescente preocupação com as implicações 

causadas por essa prática, tanto de ordem ambiental, como também para a 

economia da região de Jacumã/RN. Assim, foram analisados os possíveis benefícios 

econômicos e as consequências que a prática acarreta em degradação de ordem 

ambiental para as praias e dunas da localidade. Paradoxos do turismo sustentável: 

implicações de ordem ambiental e econômica do tráfego de veículos nas dunas e à 

beira-mar de Jacumã (RN)  

 

2 REGULAMENTAÇÃO DO BUGGY-TURISMO NO LITORAL DO NORDESTE  

  

Com intuito de reger sobre a presença de buggys no litoral cearense, que o 

deputado federal José Guimarães (PT-CE), propôs o PL nº 3535/2012, visando à 

regulamentação do buggy-turismo. O qual visa garantir aos profissionais do ramo, 

melhores condições de trabalho, lhe conferindo direitos e garantias, uma vez que 

junto com o Ministério do Turismo, busca a devida regulamentação desse serviço. 

Assim expressa o art. 5º dessa PL.  

Art. 5°. Para efeito do disposto nesta Lei, compete: I – ao MTur, enquanto 

Poder Permitente e responsável pela execução da política de turismo para este setor: 

a) regulamentar toda a atividade de serviço de buggy-turismo através de atos 

administrativos, podendo ainda expedir, suspender e cassar permissões a qualquer 

tempo; b) realizar cursos, seminários e eventos para capacitação dos bugueiros e 

atualização e aperfeiçoamento da atividade; c) credenciar veículos, para atuação em 

todo território nacional, previstas nesta Lei, em parceria com os Órgãos Oficiais de 
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Turismo Delegados pelo MTur nas 26 Unidades da Federação e Distrito Federal; d) 

definir áreas geográficas territoriais onde será desenvolvido o serviço de buggy-

turismo; e) celebrar convênios e outras formas de parceria com outros entes e órgãos 

do Poder Público Federal, Estadual e Municipal, a fim de garantir o cumprimento das 

normas pertinentes à mencionada atividade; f) resolver casos omissos nesta Lei. 

Parágrafo único – As cargas horárias, disciplinas, período de validade dos cursos, 

seminários e eventos de capacitação dos bugueiros serão definidos na 

regulamentação desta Lei.  

Ademais, com a regulamentação dos bugueiros, os turistas sentem-se mais 

seguros em poder contar com um serviço licenciado e regulamentado, evitando 

assim terem que usar os serviços de buggys clandestinos, que não passam por 

nenhum tipo de inspeção ou fiscalização. Conforme destacado, pode-se expor o 

artigo 4º, IX e X, do supracitado projeto de lei.  

Art. 4º. Para efeito desta Lei e sua regulamentação, a nomenclatura abaixo 

tem a seguinte significação e alcance jurídico: IX – Bugueiro credenciado: é a pessoa 

física habilitada a dirigir veículo do serviço de buggy-turismo, que obteve certificado 

do curso de formação de bugueiro em instituição reconhecida pelo MTur, podendo 

assim participar de procedimento licitatório para aquisição de permissão; X – 

Veículo credenciado: veículo do tipo buggy, assim reconhecido e devidamente 

regularizado pelo MTur, que, sendo objeto da permissão, encontra-se em condições 

normais de funcionamento, segurança e tráfego;  

A regulamentação do buggy-turismo, bem como dos passeios feitos por 

carros particulares, ocorre porque o Código de Transito Brasileiro, em seu arts. 2º e 

3º, autoriza a presença desses veículos nas lagoas, praias e zonas de dunas, dentre 

outros locais. Dessa maneira, expressa-se que cabe a cada município regulamentar 

a matéria por meio de legislação local, bem como fiscalizar a atividade mediante a 

atuação de seus órgãos oficiais, de acordo com as leis locais.  

Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os 

logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu 

uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo 

com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os 

efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação 
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pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades 

autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de 

uso coletivo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)  

Art. 3º As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem 

como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às 

pessoas nele expressamente mencionadas.  

Outro ponto de destaque se dá mediante o Código Florestal, Lei Nº 

12.651/2012, que em seu art. 3º, X, alínea c, torna evidente que a realização de trilhas 

como meio de desenvolvimento do turismo local configura-se como prática de baixo 

impacto ambiental. No entanto, o Decreto Federal 6514/2008, prevê que caso esse 

ato ultrapasse os limites legais, essa conduta deverá se enquadra-se como infração 

administrativa ambiental, passível das sanções previstas no referido decreto.  

Art. 68. Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em 

desacordo com os limites e exigências ambientais previstos na legislação: Multa de 

R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).  

Quanto ao uso de veículos de passeios com aptidões off road, é importante 

destacar que apesar dos riscos de ocasionar acidentes, além do fato de poderem vir 

a causar danos a esse ecossistema, conforme apresentado anteriormente; são 

comumente usados no lazer e como meios de promover o turismo local. Não 

obstante, esse segmento movimenta um vasto mercado de manutenção e 

customização, com intuito de preservar o carro e deixa-lo ainda mais apto a enfrentar 

esses desafios do fora de estrada. Desse modo, destaca-se o site Esportes SC, onde 

aborda a respeito da grande variedade de produtos que estarão expostos no Salão 

Off-Road da XXVI Fenajeep.  

Uma das grandes atrações da XXVI Fenajeep não tem lama, nem poeira, mas 

tem a alma do jipeiro e de quem ama aventura: o Salão Off-Road. Com expositores 

de diversos lugares do Brasil, o salão traz diversas novidades do setor, além de 

veículos, acessórios, peças e equipamentos dos mais diversos.  

Entre os expositores está a San Marino Race, que fabrica bancos esportivos e 

cintos de segurança. Com fábrica em Várzea Paulista (SP) e revendedores em todo 

o país, a SM Race já está na Fenajeep há 22 anos, conforme explica Sérgio Sanches. 

“Sempre foi muito bom participar da Fenajeep e este ano temos uma expectativa 
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muito grande. É uma festa interessante porque as pessoas vêm aqui para comprar. 

A maioria dos estandes estão aqui realmente para fazer negócios. E além de 

vendermos bem aqui, sentimos os reflexos da Fenajeep até dois ou três meses 

depois da festa, pois continuamos vendendo através dos contatos realizados 

durante o Salão Off-Road”, comenta.  

A brusquense WB 4X4 também está bastante otimista com a XXVI Fenajeep. 

Há sete anos a empresa participa da festa, e traz para o Salão um grande mix de 

produtos, desde material para equipar veículos off-road, até suspensão, acessórios, 

cintas e peças de reposição. “Estamos no ramo off-road há bastante tempo. 

Tínhamos um grupo off-road juntos e devido à essa paixão que nasceu a ideia de 

abrir a loja. Como somos de Brusque, percebemos no Salão uma ótima oportunidade 

em vendas e contatos. Nossa expectativa para esta edição, apesar da crise 

econômica, é bater a meta do ano passado e até superar as vendas”, revela uma das 

sócias, Mirela dos Santos.  

Ademais, outro ponto a se destacar se dá quanto à utilização de veículos 

automotores de uso exclusivo do fora de estrada, uma vez que de acordo com a 

legislação de trânsito brasileira, não pode ser emplacados e consequentemente 

ficam proibidos de circular na zona urbana e rodovias. Dentre esses veículos podem 

se destacar os quadriciclos, Utility Task Vehicle (UTV), além de alguns modelos de 

motos. Dessa forma, fica o constante impasse quanto às suas utilizações, uma vez 

que não lhe são permitidos usar em vias públicas e nem em áreas de praias e dunas, 

conforme salienta o jornal Perfil Multi.  

O ordenamento jurídico vigente, em especial o Código de Trânsito Brasileiro, 

instituído pela lei nº 9.503 de 1997, não veda a fabricação, importação, posse e uso 

de veículos para emprego fora de estrada, para realização de enduro, trilha, rally, 

motocross, entre outras práticas esportivas. No entanto, os veículos exclusivamente 

destinados a essas atividades não podem transitar em via pública se não possuírem 

todos os equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo Código de Trânsito e pelo 

CONTRAN, nem atenderem aos requisitos e condições de segurança legalmente 

estabelecidos.  

- Conduzir, em via pública, veículo que não esteja registrado e devidamente 

licenciando, constitui infração gravíssima, tipificada no art. 230, inciso 5º, do Código 
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de Trânsito Brasileiro, sujeitando o infrator às penalidades de multa e apreensão do 

veículo, além da medida administrativa de remoção do veículo. Mediante o exposto, 

quanto a utilização de buggys e carros particulares nas áreas de proteção ambiental, 

pode-se destacar a atuação do deputado federal Daniel Coelho (Cidadania-PE), ao 

se posicionar contra o tráfego de veículos nos locais de praias que ficam localizadas 

em unidades de conservação. Diante disso, que em texto substituto apresentado pelo 

relator, tem-se a modificação dos projetos de lei nº 1567, de 2015 e o PL nº 5313, de 

2016, que permitem a utilização de veículos nas praias, desde que seja apenas 

destinada a atividades turísticas, assim como previamente regulamentados pelo 

órgão municipal responsável, conforme destaca o art. 1, §1º, alínea e, do substitutivo 

ao projeto de lei nº 1567, de 2015.  

Art. 1º Ficam proibidas a entrada, a permanência e a circulação de veículos 

automotores nas praias litorâneas do País. § 1º O disposto no caput não se aplica 

aos seguintes veículos, quando a serviço de suas respectivas atividades: e) de uso 

exclusivo para atividades turísticas locais, desde que devidamente regulamentados 

e autorizados pelo Órgão municipal responsável;  

As mudanças feitas pelo relator acrescentam aos dois projetos de lei a 

possibilidade da liberação de veículos na zona costeira, desde que tenha finalidade 

de turismo e sejam devidamente regulamentados; de maneira a respeitar essa 

tradição do turismo brasileiro, pois possibilita a visita a locais de beleza paradisíaca, 

como no caso a Vila de Jericoacoara, haja vista que para chegar nesse local só é 

possível por intermédio de veículos 4x4. Assim como destaca o site Guia de Destinos, 

que expõe as formas para chegar a essa praia.  

Uma das opções mais confortáveis para quem está em Fortaleza e quer ir para 

Jericoacoara é contratar um transporte 4x4 para fazer esse trajeto. A maior parte da 

viagem é feita por uma estrada asfaltada e após a chegada na Praia do Preá os pneus 

são esvaziados para circular pelas dunas. Esse tipo de trajeto é realizado por 

diferentes empresas e motoristas, a partir de Fortaleza ou o trajeto inverso, saindo 

de Jeri. Ele também pode ser feito de forma particular (em torno de R$500-600) ou 

de forma compartilhada com outros turistas, dividindo os custos da viagem. Fizemos 

o trajeto entre o Aeroporto de Fortaleza e Jericoacoara com Fernando 



 

 

 
 

Luís Felipe Aquino Duarte | 79 

 

(fernandotransferjeri4x4@gmail.com), mas sua pousada certamente poderá 

providenciar esse deslocamento.  

 

(...) Quem faz o trajeto de ônibus entre Fortaleza e Jeri é a Fretcar. A viagem inteira dura 

cerca de 7 horas e não é muito confortável. O ônibus leva seus passageiros até Jijoca, 

onde desembarcam e pegam o famoso "pau de arara". No "pau de arara" São cerca de 

20km em pouco menos de uma hora. O transporte é um 4x4 adaptado para passageiros, 

e nas dunas o sobe e desce dos bancos é frequente - uma almofada ajudaria bastante. 

Há horários diários de ônibus saindo da rodoviária de Fortaleza ou do aeroporto de 

Fortaleza para Jericoacoara. É recomendável comprar sua passagem com uma pequena 

antecedência, para não correr o risco de ter transtornos em sua programação (...).  

 

CONCLUSÃO  

 

O presente artigo aborda a respeito da liberação do uso de buggys destinados 

ao turismo e a utilização de veículos particulares em áreas de praias e dunas 

presentes no litoral brasileiro.  

O texto inicia-se dando destaque ao ecossistema em que esses locais estão 

inseridos, apresentando os benefícios que eles trazem à sociedade, assim como 

expondo a fauna e a flora preexistente nesse ecossistema. Do mesmo modo, expõe-

se os riscos presentes na utilização de veículos nesses espaços, assim como o tipo 

de sanção que poderá receber aquele que degradar esses locais, haja vista que são 

tidos como área de preservação permanente.  

Destaca-se com isso o atropelamento proposital do cachorro Jacó, assim 

como a abordagem a respeito da destruição do local de desova das tartarugas 

marinhas.  

Tem-se como fator principal a dicotomia presente entre a preservação dessas 

áreas e o turismo decorrente do desenvolvimento desses locais, uma vez que 

anualmente milhares de pessoas vêm curtir as férias desfrutando da vista desses 

locais. Diante disso, observa-se a necessidade de uma legislação específica, com 

intuito de regulamentar a prática do turismo, sem que para isso ocorra a degradação 

desse ecossistema.  
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Por essa razão foi exposto o projeto de lei apresentado pelo deputado federal 

José Guimarães (PT-CE), que tem como intuito a regulamentação do buggy-turismo, 

o qual assegura uma série de direitos e deveres aos profissionais do meio, bem como 

àqueles que contratem os serviços.  

No que concerne à proposta legislativa de regulamentação, o artigo traz o 

entendimento do relator, deputado federal Daniel Coelho (Cidadania-PE), ao 

apresentar texto substituto referente aos projetos de lei nº 1567, de 2015 e o PL nº 

5313, de 2016, o qual permite que sejam utilizados veículos nesses espaços, 

contanto que o uso seja exclusivamente destinado ao turismo.  

Portanto, conclui-se que a utilização desses locais merece ser devidamente 

respeitada e preservada, sem que para isso tenha que ser necessário a proibição do 

uso de buggys destinados ao turismo, assim como a utilização por veículos de 

passeio, haja vista o lazer e o contato com a natureza que eles proporcionam.  
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RESUMO 

Ao estabelecer o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental das presentes e futuras gerações, a Constituição Federal de 1988 o 

reveste da resistência jurídica necessária às ameaças de recuo nas conquistas 

destinadas a salvaguardar a vida e a saúde das presentes e futuras gerações. Desse 

regime constitucional emergem os princípios da vedação de retrocesso e da 

progressividade na proteção ambiental, cujos pilares podem ser extraídos de 

diversas convenções internacionais, notadamente do Acordo de Escazú. Entretanto, 

vivencia-se, no Estado Ecossocial brasileiro, um movimento de desconstrução 

legislativa e executiva do patamar já alcançado de proteção ao meio ambiente. 

Dentre as medidas voltadas à flexibilização do resguardo ecológico, destaca-se, 

neste trabalho, a previsão de hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental de 

atividades e empreendimentos poluidores ou degradadores no âmbito do Projeto de 

Lei nº 3729/2004. Nesse contexto, a partir de pesquisa bibliográfica, documental e 

de caráter qualitativo, o presente artigo objetiva analisar se as medidas de recuo nos 

níveis de proteção ao meio ambiente, em especial as previsões contidas no citado 

PL, compatibilizam-se com a CF/88 e qual o papel do Poder Judiciário no panorama 
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institucional de afrontas ao princípio da vedação de retrocesso e ao dever de 

progressividade em matéria ambiental. 

Palavras-chave: Princípio da vedação de retrocesso ambiental. Princípio da 

progressividade da proteção ambiental. Projeto de lei nº 3729/2004. Dispensa de 

licenciamento ambiental. Governança judicial ecológica. 

 

ABSTRACT 

By establishing the ecologically balanced environment as a fundamental right of 

present and future generations, the Federal Constitution of 1988 provides it with the 

necessary legal resistance to threats of retreat in the conquests aimed at 

safeguarding the life and health of present and future generations. From this 

constitutional regime, the principles of non-regression and progressiveness in 

environmental protection emerge, whose pillars can be extracted from several 

international conventions, notably the Escazú Agreement. However, in the Brazilian 

Ecosocial State, there is a movement of legislative and executive deconstruction of 

the already achieved level of protection of the environment. Among the measures 

aimed at making the ecological protection more flexible, it is worth mentioning, in this 

work, the possibility of exemption from the environmental licensing of polluting or 

degrading activities and undertakings, within the scope of Law Project No. 

3729/2004. In this context, based on bibliographic, documentary and qualitative 

research, the present article aims to analyze whether the measures of retreat in the 

levels of protection to the environment, especially the forecasts contained in the 

aforementioned PL, are compatible with CF / 88 and what is the role of the Judiciary 

in the institutional panorama of affront to the principle of non-regression and the duty 

of progressiveness in environmental matters. 

Keywords: Principle of non-regression. Principle of progressive environmental 

protection. Law project No. 3729/2004. Exemption from environmental licensing. 

Ecological judicial governance. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A consagração do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado  como 



 

 

 
 

Luciana Barreira de Vasconcelos | 85 

 

direito difuso, fundamental e intergeracional no art. 225 da Constituição Federal de 

1988 elevou a proteção ambiental ao patamar de cláusula pétrea, de maneira a 

revesti-lo da estabilidade e resistência necessárias às ameaças de recuo nas 

conquistas destinadas a salvaguardar a vida e a saúde das presentes e futuras 

gerações. Desse regime jurídico constitucional emergem os princípios da vedação 

de retrocesso e da progressividade na proteção ambiental. 

Os pilares dos aludidos preceitos podem ser extraídos de diversos acordos e 

documentos internacionais. Pode-se mencionar, neste ensejo, a Declaração de 

Estocolmo de 1972; a Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e 

desenvolvimento (Rio 92); a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20); a Declaração Mundial da União para a Conservação da 

Natureza (IUCN) pelo Estado de Direito Ambiental e o Acordo de Escazu. 

Contudo, nos últimos anos, o Estado brasileiro tem vivenciado, sobretudo nas 

esferas legislativa e executiva, um movimento de desconstrução do patamar de 

proteção normativa e administrativa ao meio ambiente já alcançado, sob argumentos 

fundados na necessidade de redução dos rigores impostos às atividades produtivas, 

a fim de possibilitar um maior crescimento econômico. São exemplos de medidas 

nesse sentido a Lei nº 12.651/2012, que veio a revogar o Código Florestal de 1965; o 

Decreto Federal nº 9.759/2019, que reduziu a participação social no Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e a Resolução nº 500/2020 do CONAMA, que 

subtraiu importantes marcos regulatórios em matéria ambiental.  

Verificam-se, portanto, subsequentes investidas contra a estrutura jurídico-

institucional historicamente edificada em torno da proteção ecológica no Estado 

Ecossocial brasileiro, notadamente a partir da década de 80, na qual a Constituição 

Cidadã foi promulgada. Nesse contexto, em maio de 2021, a Câmara dos Deputados 

aprovou o Projeto de Lei nº 3729/2004, cujo texto contempla hipóteses de dispensa 

de licenciamento ambiental para atividades poluidoras ou degradadoras do meio 

ambiente.  

Diante da problemática exposta acima, este artigo objetiva analisar se as 

medidas de recuo nos níveis de proteção ao meio ambiente, em especial as previsões 

contidas no citado PL, compatibilizam-se com a Constituição Federal de 1988 e qual 

o papel do Poder Judiciário no panorama de afrontas aos princípios da vedação de 
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retrocesso e da progressividade em matéria ambiental. Nesse mister, cumpre 

examinar o conteúdo e os fundamentos constitucionais e convencionais 

(decorrentes das convenções internacionais) em que se assentam os princípios da 

vedação do retrocesso e da progressividade do resguardo ao meio ambiente, para, 

em seguida, analisar o cenário de ofensa a tais preceitos em curso no Brasil. Por fim, 

cabe avaliar a constitucionalidade das medidas redutoras dos níveis de proteção 

ecológica, dentre as quais se inserem as hipóteses de dispensa de licenciamento 

ambiental elencadas no PL nº 3729/2004, bem como a incidência de controle judicial. 

A relevância do presente estudo consiste em trazer à pauta acadêmica 

discussão atinente às recentes alterações legislativas e executivas em matéria cuja 

pertinência socioambiental se evidencia diante da manifesta tensão entre as 

pretensões de caráter econômico e a resistência em prol da manutenção, e também 

do progresso, das conquistas normativas de preservação da natureza. Buscar-se-á, 

nesse ínterim, formular proposições hábeis a agregar, à produção científica, 

contribuição dirigida à necessária harmonização das garantias albergadas na CF/88, 

com ênfase no imperioso resguardo do direito fundamental difuso e intergeracional 

ao meio ambiente preservado e sadio. 

A pesquisa foi realizada mediante exame bibliográfico de livros e bases 

indexadas (Capes, Ebsco, Vlex, Scielo e Scholar), e documental (acervos eletrônicos 

institucionais, atos normativos e decisões judiciais). Mediante investigação de 

caráter exploratório, empreendeu-se estudo analítico-descritivo e com abordagem 

qualitativa acerca da temática supradescrita. 

 

1 A VEDAÇÃO DE RETROCESSO E O DEVER DE PROGRESSIVIDADE NA PROTEÇÃO 

AMBIENTAL COMO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITOS 

 

O artigo 225 da Constituição Federal proclama o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, ao reconhecer a essencialidade dessa 

garantia para o desfrute de uma vida digna, segura e saudável para as presentes e 

futuras gerações (BRASIL, 1988). A tutela ecológica se destina, portanto, ao 
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cumprimento de um dever de solidariedade intergeracional, elencado, inclusive, 

como objetivo da República Federativa do Brasil, no art. 3º, I, da CF/882. 

Esse dever de solidariedade constitui norma orientadora do sistema de 

proteção ecológico constitucional, segundo o qual incumbe ao Estado e à própria 

coletividade a obrigação de preservar o meio ambiente, de modo a evitar, conforme 

salientou o Supremo Tribunal Federal – STF, “[...] que irrompam, no seio da 

comunhão social, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao 

dever de solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso 

comum de todos [...]” (BRASIL, 2005). 

Benjamin (2012, p.95) realça como benefício da constitucionalização da 

proteção do ambiente a inserção de sua garantia no rol dos direitos fundamentais, o 

que lhe confere aplicabilidade imediata. Com efeito, a regra inscrita no §1º do art. 5º 

da Constituição significa que as normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais devem ser imediatamente cumpridas e aplicadas, tanto pelos 

particulares, quanto pelo Estado, independentemente da produção de qualquer ato 

legislativo ou administrativo, porquanto são formalmente efetivas. Grau (2006, 

p.326) explica que “[...] tais normas não têm mais caráter meramente programático, 

ao assumir a configuração de preceitos auto-executáveis, aos quais o aplicador 

último do direito – o Poder judiciário – deve conferir efetividade jurídica ou formal”.  

Outra relevante consequência da fundamentalidade formal e material do 

direito-dever ao meio ambiente equilibrado consiste em sua condição de cláusula 

pétrea (nos termos do art. 5º, §1º3, combinado com o art. 60, §4º, IV4, da Lei Maior), 

o que deve lhe atribuir resistência essencial às ameaças de retrocesso. Dessa forma, 

no Brasil, a proibição de retrocesso e a progressividade da tutela ecológica 

constituem princípios constitucionais implícitos. O primeiro significa não retroceder 

na proteção ambiental, seja em âmbito legislativo, seja na seara das exigências 

                                                     
2 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; 
3  Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […] § 1º As normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
4  Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [..] § 4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: […] IV – os direitos e garantias individuais. 
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administrativas, enquanto o segundo propõe que as eventuais alterações na atuação 

do Poder Público sejam dirigidas à mudança para o progresso ambiental (MACHADO, 

2019, p. 22). 

A guarida constitucional de tais preceitos decorre da inserção da proteção 

ambiental no rol dos conteúdos permanentes da CF/88, a partir de sua consagração 

como direito-dever fundamental (artigo 225), dotado, pois, do status de cláusula 

pétrea (SARLET; FENSTERSEIFER, 2012, p. 288). Há, portanto, “[...] verdadeira 

imposição normativa no sentido de que, a partir de conjunção de esforços dos 

diferentes atores estatais, estabeleça-se o aprimoramento e melhoria progressiva da 

proteção jurídica do ambiente [...]” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 62). 

Na lição de Canotilho (2012, p. 65), o princípio da proibição do retrocesso 

ecológico aplica-se tanto internamente aos Estados quanto em âmbito internacional. 

Na seara interna, impõe que, a menos que as circunstâncias de fato se alterem 

significativamente, não se admite o recuo para níveis de proteção inferiores aos 

anteriormente consagrados, o que impõe limites à aprovação de legislação de 

revisão ou revogatória. Já na esfera internacional, prescreve que o nível de proteção 

ecológica estabelecido nos acordos não pode ser inferior ou igual ao nível praticado 

pelo Estado-Membro menos protetor. 

Nesse trilhar, consoante asseveram Sarlet e Fensterseifer (2012, p. 287), a 

humanidade caminha na perspectiva de ampliação da tutela da dignidade humana 

dirigida à construção de um “patrimônio político-jurídico”, o qual se consubstancia a 

partir da consolidação dos avanços conquistados ao longo de seu percurso histórico 

civilizatório para aquém do qual não se deve retroceder. Segundo Prieur (2019, p. 

142), o retrocesso ou a redução do progresso das leis de preservação ambiental 

configuraria um prejuízo para a natureza e para a própria humanidade, pois causaria 

graves problemas econômicos e sociais a longo prazo.  

As bases dos preceitos em questão foram lançadas na Declaração de 

Estocolmo de 1972, a qual, no “Princípio 1”, prevê o dever solene dos Estados de 

proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras (ONU, 

1972). No mesmo sentido, o “Princípio 27” da Conferência das Nações Unidas sobre 

meio ambiente e desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, estabelece 

que Estados e povos devem cooperar de boa-fé e imbuídos de um espírito de parceria 
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para o desenvolvimento progressivo do direito internacional no campo do 

desenvolvimento sustentável, o que denota uma busca pelo contínuo 

aperfeiçoamento da preservação da natureza (ONU, 1992). 

O reconhecimento dos princípios da proibição de retrocesso e da 

progressividade em matéria ambiental tem se consolidado de forma mais clara no 

âmbito de acordos internacionais mais recentes. É o caso do documento final “O 

futuro que queremos”, adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável da Rio+20, de 2012, que, em seu parágrafo 20, veda 

qualquer reversão dos níveis já existentes de proteção ambiental (ONU, 2012). Por 

sua vez, o princípio 13 da Declaração Mundial da União para a Conservação da 

Natureza (IUCN) pelo Estado de Direito Ambiental recomenda a revisão e o 

aprimoramento regular e progressivo das leis e políticas, com o desiderato de 

proteger, conservar, restaurar e melhorar o meio ambiente, com esteio nos mais 

recentes conhecimentos científicos (IUCN, 2016). 

Ainda no âmbito internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

no bojo da Opinião Consultiva 23/2017, sob o título “Meio Ambiente e Direitos 

Humanos”, assentou que, como consequência da interdependência e indivisibilidade 

entre os direitos humanos e a proteção do meio ambiente, pode fazer uso dos 

princípios, direitos e obrigações do Direito Internacional Ambiental. No mesmo 

documento, a Corte consignou a incidência do dever de progressividade em face do 

artigo 11 do Protocolo de San Salvador, que versa acerca do direito humano a viver 

em um meio ambiente sadio (CIDH, 2017). 

Dessarte, a vedação de retrocesso e o dever estatal de progressividade, 

formulados a princípio para aplicação no campo dos direitos sociais em sentido 

estrito, devem ser concebidos como cláusulas ou princípios gerais da Teoria Geral 

dos Direitos Humanos (e da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais no plano 

nacional). As medidas normativas e fáticas voltadas à tutela ecológica estão 

acobertadas por tal parâmetro normativo, que tem o propósito dirigente de instituir 

uma progressiva melhoria da qualidade ambiental e, consequentemente, da 

qualidade de vida em geral (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019, p. 4). 

Em 2018, na Costa Rica, foi firmado o “Acordo Regional sobre Acesso à 

Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na 
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América Latina e Caribe”. O Acordo de Escazú, cujas cláusulas são vinculantes, 

dispõe, no artigo 3º, que, em sua implementação, os Estados signatários, dentre os 

quais figura o Brasil, são guiados pelos princípios da vedação do retrocesso da 

progressividade (ONU, 2018).  

A proibição de recuo em matéria ambiental pode, ainda, ser entendida como 

direito subjetivo negativo pelo qual o Estado deve se abster de legislar no sentido de 

reduzir os direitos adquiridos, o que atentaria contra os princípios da segurança e da 

confiança (BÜHRING, 2015). Logo, uma vez concedida determinada prestação 

fundamental pelo Estado, hábil a dar concretude a um mandamento constitucional, 

esta passa a compor o núcleo desse direito, de modo que tal conquista não pode 

mais ser arbitrariamente retirada do indivíduo e da coletividade, por força da 

denominada proibição do retrocesso social, a qual, ao englobar a dimensão 

ambiental, pode ser compreendida como proibição de retrocesso socioambiental (ou 

ecossocial). 

Desta feita, o princípio da vedação de retrocesso compõe a base da edificação 

do Estado Socioambiental (ou Ecossocial5) de Direito, na medida em que contribui 

para fixar um piso mínimo de proteção ao meio ambiente, a partir do qual as futuras 

medidas de tutela devem ser ampliadas, com o fito de resguardar sempre um 

patamar mais alto de qualidade ambiental e dignidade humana, em respeito à 

responsabilidade com as gerações vindouras, haja vista boa parte dos recursos 

naturais estar sujeita ao esgotamento (FENSTERSEIFER, 2008, p. 263).  

O princípio da vedação de retrocesso socioambiental foi expressamente 

reconhecido e aplicado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4717/DF, que questionava a redução 

promovida pela Medida Provisória nº 558/2012 no tocante aos perímetros de 

proteção dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e 

Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de 

Proteção Ambiental do Tapajós. O acórdão foi publicado em 15/02/2019,  merecendo 

                                                     
5A expressão vem sendo utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do acórdão 
prolatado no REsp 1732700 / SC. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1732700 / SC. 
Relator(a) Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 25/09/2018. DJe 07/08/2020. 
Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 6 dez. 2020. 
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transcrição o seguinte trecho da ementa: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. 

CONVERSÃO NA LEI N.12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA AÇÃO 

QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 20 

DA LEI N. 12.678/2012. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA 

NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL. 

AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, 

SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE.  

[...] 

4. As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição da 

proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela 

atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso 

socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição 

da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, 

nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade. 

[...] (BRASIL, 2019) 

 

 Na esteira dos fundamentos expostos, os princípios da vedação de retrocesso 

e da progressividade em matéria ambiental vinculam o Estado em todas as suas 

esferas institucionais, aí incluídos os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Apesar do arcabouço jurídico constitucional dirigido à tutela do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Estado brasileiro atravessa um 

momento de regressão no patamar de resguardo do meio ambiente atingido desde a 

década de 80, em que a Constituição Cidadã foi promulgada, conforme será 

evidenciado no tópico seguinte a partir de um recorte aplicado no quadro dessa 

problemática. 
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2 UM RECORTE NO PANORAMA DE RETROCESSOS AMBIENTAIS EM CURSO NO 

BRASIL 

 

Não obstante as garantias contempladas na Constituição Federal de 1988 e 

nos pactos internacionais firmados pelo Brasil em torno da proibição de retrocesso 

e do dever de progressividade na tutela ecológica, tem se projetado, nos últimos 

anos, tanto em âmbito legislativo quanto na seara executiva, investidas voltadas ao 

recuo nos níveis de proteção ecológica já alcançada no Estado brasileiro. 

Na esfera legislativa, constitui exemplo notável desse movimento a aprovação 

da Lei nº 12.651/2012, que ficou conhecida como Novo Código Florestal. Essa 

nomenclatura é, inclusive, contestada pela doutrina ambientalista, pois a referida lei 

contempla um campo de abrangência bem menor se comparada ao Decreto nº 

23.793/1934
6
 ou à Lei nº 4.771/1965, de maneira a promover um “esvaziamento” do 

Código Florestal, tal como originalmente concebido, além de albergar quantidade 

significativa de dispositivos voltados para a atividade agrícola, ocupação de áreas 

urbanas, zona costeira e tantas outras (ANTUNES, 2014, p. 4).  

Consoante avaliam Sarlet e Fensterseifer (2012, p. 308), o Código Florestal de 

1965 foi objeto de uma verdadeira “cruzada” no sentido de afrouxar a 

regulamentação jurídica por ele dispensada às áreas florestais brasileiras, com o 

claro intuito de ampliar as fronteiras agrícolas e pecuárias sobre as áreas protegidas. 

Entre os “retrocessos” mais significativos veiculados pela nova lei, destacam “[...] a 

diminuição da extensão e, em algumas hipóteses, até mesmo a extinção das áreas 

de preservação permanente e da reserva legal, além da anistia para quem desmatou 

ilegalmente no passado”. 

Diante da nítida redução na proteção conferida ao meio ambiente, tão logo 

sancionada, a Lei nº 12.651/2012 teve 53 de seus 84 artigos questionados, mediante 

três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902 e 4.903), ajuizadas 

pela Procuradoria-Geral da República.  Embora as referidas ADIs tenham sido 

julgadas parcialmente procedentes, nenhum de seus dispositivos foi declarado 

inconstitucional; tão somente expressões foram consideradas incompatíveis com os 

                                                     
6 Primeiro Código Florestal Brasileiro. 
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ditames constitucionais e, em alguns casos, foi atribuída interpretação conforme a 

CF/88 (BRASIL, 2018).  

Entretanto, como asseveram Vasconcelos e Freitas (2020), “o novo paradigma 

legal há de se coadunar com os princípios do Estado Constitucional Brasileiro”. As 

autoras defendem a aplicação de interpretação conforme a Constituição à nova lei 

florestal e à própria decisão do STF à luz, inclusive, da jurisprudência consolidada da 

Corte Suprema e também do Superior Tribunal de Justiça – STJ em favor da proteção 

ambiental. Sob tal linha de raciocínio, os dispositivos do Novo Código devem ser lidos 

a partir de uma visão sistêmica de seu texto e de todo o ordenamento jurídico, que 

recebe as irradiações da dimensão objetiva dos direitos e garantias fundamentais.  

Assim, a consolidação de áreas desmatadas irregularmente até 28 de julho de 

2008, conforme as regras previstas na vergastada lei florestal, não implica a dispensa 

de outras formas de reparação civil dos prejuízos ambientais, como a imposição de 

compensações, medidas corretivas, recuperação de outras áreas, pagamento de 

indenização voltada a fundos de proteção ao meio ambiente, etc., de acordo com o 

que se mostrar necessário à efetiva restauração do equilíbrio ecológico 

(VASCONCELOS; FREITAS, 2020). 

Tal entendimento intenta afastar a configuração de degradações premiadas, o 

que não se compatibilizaria com o princípio da vedação de retrocesso ambiental, 

tampouco com o direito-dever constitucional de proteção ao meio ambiente. Em 

meio às pressões econômicas direcionadas à relativização da proteção à natureza, 

despontam outras iniciativas legislativas além da Lei nº 12.651/2012. A título de 

exemplo, Freitas e Pompeu citam: 

 

[...] “emenda da vaquejada” (Emenda Constitucional 96/2017), que estabelece 

uma mutação perversa no sentido das palavras para permitir a tortura contra 

animais: pela chamada luta para a “flexibilização do licenciamento ambiental”, 

tendo em vista a celeridade da implementação de instalações (Projeto de Lei 

3.729/2004); o projeto de lei que quer modificar a “lei dos agrotóxicos” (Projeto 

de Lei 6.299/2002), que altera, inclusive, a denominação “agrotóxico” para 

“defensivo agrícola” dentre muitas outras incongruências que medeiam o espaço 

entre a efetivação da norma e as necessidades socioambientais. (2019) 
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No âmbito de atuação do Poder Executivo, tem sido implementadas, 

mormente a partir do ano de 2019, medidas de enfraquecimento da estrutura 

institucional de proteção ao meio ambiente. Pode ser mencionada como exemplo a 

redução da participação social no Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

órgão consultivo integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

responsável por estabelecer critérios para o licenciamento ambiental e normas 

destinadas ao controle e manutenção da qualidade ambiental. Com efeito, por força 

do Decreto Federal nº 9.759, de 11 de abril de 2019 (BRASIL, 2019), os assentos 

ocupados pela sociedade no CONAMA foram reduzidos de 22 para apenas 4, de 

modo a impactar a participação dos cidadãos nos processos decisórios relativos às 

políticas públicas ambientais. 

Após a aludida alteração na composição do CONAMA, tal Conselho aprovou a 

Resolução nº 500/2020 (CONAMA, 2020) com o intuito de revogar suas Resoluções 

nº 284/2001, 302/2002 e 303/2002, atinentes, respectivamente, ao licenciamento de 

empreendimentos de irrigação; a parâmetros, definições e limites de áreas de 

preservação permanente de reservatórios artificiais e regime de uso do entorno; e a 

parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente em geral. A 

supressão de tais marcos regulatórios contraria a tutela ecológica 

constitucionalmente estabelecida e atenta contra o princípio da vedação de 

retrocesso ambiental, cuja observância se impõe no Estado brasileiro por força de 

sua subscrição ao Acordo de Escazu, ocorrida em 2018, na Costa Rica (ONU, 2018). 

  Por essas razões, em 30 de novembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal 

– STF concedeu medida liminar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF nº 747/DF (BRASIL, 2020), ao entender configurado aparente 

retrocesso na proteção e defesa dos direitos fundamentais à vida (art. 5º, caput), à 

saúde (art. 6º) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), vez 

que “a mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros 

mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua 

substituição ou atualização, compromete a observância da Constituição, da 

legislação vigente e de compromissos internacionais”. Dessarte, diante do “aparente 

estado de anomia e descontrole regulatório, a configurar material retrocesso no 

tocante à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, 
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incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução”, a Corte 

Suprema suspendeu liminarmente os efeitos da Resolução CONAMA nº 500/2020, 

com a imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções 284/2001, 

302/2002 e 303/2002. 

Oportuno enfatizar que, na retrocitada decisão, além do controle de 

constitucionalidade, o STF empreendeu importante controle de convencionalidade, 

ao detectar o malferimento aos compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado brasileiro, conforme delineado no voto da Ministra Relatora Rosa Weber, cujo 

teor expõe que a revogação das resoluções em questão “[...] sugere agravamento da 

situação de inadimplência do Brasil para com suas obrigações constitucionais e 

convencionais de tutela do meio ambiente” (BRASIL, 2020). 

Observa-se, nesse diapasão que, para fazer frente às ameaças de regressão, 

a práxis jurídica voltada a dar concretude ao múnus constitucional de resguardo do 

equilíbrio ecológico para as presentes e futuras gerações ganha relevância, de modo 

a recair sobre o Poder Judiciário a responsabilidade de realizar os controles de 

constitucionalidade pertinentes, bem como de tecer interpretações e pacificar 

entendimentos comprometidos com essa missão.  

Sob tal perspectiva, como contrapeso na balança pendente em direção ao 

retrocesso ambiental em âmbito legislativo e executivo, ganha relevo a governança 

judicial ecológica a cargo dos tribunais pátrios. Na acepção de Bosselmann (2015, p. 

219), o termo “governança ambiental” inclui as várias instituições e estruturas de 

autoridade envolvidas na proteção do meio ambiente, dentre as quais se destaca o 

Estado, que detém as funções de tutela emanadas da conjugação dos princípios da 

sustentabilidade e da soberania. Segundo o autor, “governança para a 

sustentabilidade é baseada em valor, reconhecendo a importância fundamental da 

preservação da integridade ecológica da Terra”.  

Uma vez aplicado ao Estado brasileiro, tal conceito pode ser inferido da 

constitucionalização da proteção ambiental no texto de 1988, pois, conforme Sarlet 

e Fensterseifer (2019), esta impõe deveres de proteção ambiental ao Estado que 

vinculam todos os poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) a um modelo 

de Estado de Direito de feição ecológica (Estado Democrático, Social e Ecológico de 

Direito). Diante desse marco normativo, “[...] o Poder Judiciário brasileiro tem 
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assumido cada vez mais importante papel de protagonismo na salvaguarda do 

regime jurídico ecológico (constitucional e infraconstitucional) nacional [...]”. A partir 

de análise centrada na jurisprudência do STJ e do STF, os autores concluem que: 

 

[...] a despeito da necessidade de alguns ajustes que dizem respeito à 

fundamentação e alcance das decisões, bem como ao nível de intervenção em 

relação as esferas executiva e legislativa, em termos gerais os Tribunais 

Superiores têm exercido o que se pode designar de uma espécie de governança 

ecológica e que, ademais disso, se tem revelado relativamente eficaz quanto ao 

seu intento de tornar efetivos os seus deveres de proteção (e mesmo promoção) 

na seara ecológica (Sarlet; Fensterseifer, 2019). 

 

Com amparo em tais concepções, concebe-se a “governança judicial 

ecológica” como a atuação do Judiciário em busca de dar cumprimento à missão 

institucional imposta pela CF/88 quanto à efetivação dos direitos e deveres 

associados à garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, o 

que pressupõe observância das diretrizes e balizas previstas no arcabouço 

constitucional. A possibilidade de controle institucional por parte do Poder Judiciário 

se revela, pois, como importante mecanismo de defesa dos preceitos constitucionais, 

sobretudo diante da atual dinâmica de avanço das ameaças de retrocesso, na qual 

se insere o atual texto constante do Projeto de Lei nº 3729, de 2004, sobre a 

regulamentação do licenciamento ambiental em âmbito nacional. 

 

3 DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES AMBIENTALMENTE 

DANOSAS NO PROJETO DE LEI Nº 3729: A INCONSTITUCIONALIDADE EM 

CONSTRUÇÃO E O PAPEL DA GOVERNANÇA JUDICIAL ECOLÓGICA 

 

Em meio ao quadro de retrocessos ambientais que se desenha no Estado 

brasileiro, afigura-se relevante atentar para as inconstitucionalidades gestadas no 

bojo do Projeto de Lei nº 3729, de 2004 (BRASIL, 2004), que objetiva estabelecer 

normas gerais sobre o licenciamento ambiental, de modo a regulamentar o inciso IV 

do §1º do art. 225 da Constituição Federal. Após receber uma centena de propostas 
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de emendas desde sua propositura no Congresso Nacional, o projeto foi aprovado na 

Câmara dos Deputados em 13 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). 

Ocorre que, conforme adverte a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC, 2021), o atual texto do PL representa um retrocesso em relação às 

atuais regras reguladoras do processo de licenciamento historicamente construídas 

e debatidas, cujo escopo compreende a adoção de medidas prévias de análise de 

potenciais impactos, bem como indicação de medidas preventivas, mitigadoras ou 

compensatórias aptas a garantir a sustentabilidade dos empreendimentos e 

atividades potencialmente poluidores ou causadores de degradação ambiental. 

Dentre as previsões atentatórias ao princípio da vedação de retrocesso, e que, por 

esse motivo, são eivadas de inconstitucionalidade, o documento destaca a dispensa 

de licenciamento para diversas atividades e empreendimentos potencialmente 

causadores de impactos ambientais contemplada nos artigos 8º e 9º do projeto.  

Com efeito, os referidos dispositivos elencam extenso rol de atividades que 

não estarão sujeitas a licenciamento ambiental caso aprovada a lei nos moldes 

acatados pela Câmara dos Deputados, do qual constam, por exemplo: os sistemas e 

estações de tratamento de água e de esgoto sanitário; serviços e obras direcionados 

à manutenção e melhoramento da infraestrutura em instalações pré-existentes ou 

em faixas de domínio e de servidão, incluindo dragagens de manutenção; usinas de 

triagem de resíduos sólidos; pátios, estruturas e equipamentos para compostagem 

de resíduos orgânicos; usinas de reciclagem de resíduos da construção civil; cultivo 

de espécies de interesse agrícola, temporárias, semiperenes e perenes; pecuária 

extensiva e semi-intensiva; e pecuária intensiva de pequeno porte. 

Sobre essa problemática, a Associação das Professoras e dos Professores de 

Direito Ambiental do Brasil – APRODAB, o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública – 

IBAP, e a Associação de Estudos de Literatura e Ecocrítica – ASLE/Brasil (IBAP, 2021) 

se manifestaram no sentido de que a dispensa do licenciamento pretendida do PL 

em comento, no cenário atual de crise climática e desmatamento acelerado, “implica 

assumir o risco de um trágico futuro, com a multiplicação das agressões ambientais 

já existentes”. Ademais, como bem assinalado pelas aludidas entidades, tal medida 

contribuirá para o agravamento da insegurança jurídica na concepção e execução 

das atividades em questão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal “[...] já declarou 
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inconstitucionais normas estaduais que dispensaram o licenciamento ambiental, por 

violarem o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. 

De fato, importa salientar que, no julgamento da ADI 6288, publicado em 03 de 

dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o artigo 8º da 

Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará - COEMA/CE nº 

02/2019 (COEMA/CE, 2019), que estipulou hipóteses de dispensa de licenciamento 

ambiental para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio 

ambiente. Vale a transcrição do seguinte trecho do julgado em alusão:  

 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E 

CONSTITUCIONAL. [...] RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE DO CEARÁ COEMA/CE Nº 02, DE 11 DE ABRIL DE 2019. DISPOSIÇÕES 

SOBRE OS PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS 

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA 

SUPERINTENDÊNICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE[...]. CRIAÇÃO DE 

HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E 

EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. FLEXIBILIZAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), 

DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS 

DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO[...] 3. O art. 8º da Resolução COEMA 02/2019 

criou hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de 

atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente. O afastamento do 

licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da 

Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas 

serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de 

proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza 

violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. 

Inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental 

e dos princípios da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material do 

artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 . [...] (grifo nosso) (BRASIL, 

2020) 
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O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras são previstos como instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

no art. 9º, IV, da Lei nº 6.938/81. Na sequência, o art. 10 da mesma lei determina a 

obrigatoriedade de prévio licenciamento ambiental para a construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental (BRASIL, 1981). 

 Milaré (2014, p. 341) observa que, no rol dos atos de polícia em meio 

ambiente, o licenciamento ocupa expressiva posição, pois as licenças condicionam 

a prática de atos que, se exercidos sem o devido controle, podem gerar ilícitos muitas 

vezes ensejadores de prejuízos ambientais irreversíveis. Constitui, pois, ferramenta 

essencial à implementação da tutela ao equilíbrio ecológico de forma direta e se 

insere no rol das medidas preventivas (ex ante), cuja relevância reside no fato de que 

são as únicas capazes de garantir, efetivamente, a proteção do meio ambiente, haja 

vista que a reparação e a repressão pressupõem dano já ocorrido e não raras vezes 

irreversível (BENJAMIN, 2010, p. 36). 

Em face do exposto, entende-se que as situações de dispensa de 

licenciamento ambiental elencadas no PL nº 3729/2004 devem ser revistas, a fim de 

que sejam retiradas do texto essa possibilidade para os empreendimentos e 

atividades potencialmente poluidores ou causadores de degradação ambiental, sob 

pena de flagrante inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da vedação de 

retrocesso e da progressividade da proteção ao meio ambiente. 

Sem embargo do necessário controle prévio de constitucionalidade que 

compete ao Congresso Nacional, caso aprovada a lei geral do licenciamento 

ambiental sem que tenham sido saneadas as inconstitucionalidades nela 

encartadas, a exemplo das hipóteses de dispensa de licenciamento analisadas neste 

artigo, entende-se que haverá espaço para a governança judicial ecológica, mediante 

a qual, na situação que ora se cogita, o Supremo Tribunal Federal deverá realizar o 

controle que lhe é cabível. Isso porque todos os Poderes Estatais (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) estão constitucionalmente obrigados a atuar, no âmbito de 

suas competências, sempre no sentido de obter, progressivamente, a maior 

efetividade possível dos direitos e deveres fundamentais ecológicos.  
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Muito embora o Poder Judiciário tenha atuação subsidiária se comparada 

com as competências dos demais poderes, exerce papel de particular relevância na 

consecução da tutela constitucional ecológica como instancia revisora das ações e 

omissões dos Poderes Legislativo e Executivo, pois, consoante asseveram Sarlet e 

Fensterseifer (2019, p. 63), “há conteúdos protegidos pela ordem constitucional que 

não estão na esfera de discricionariedade dos poderes e entes estatais, de modo a 

incidir sobre os mesmos o que se poderia designar como uma eficácia protetiva de 

natureza ‘contra-majoritária’”.  

Nessa perspectiva, deve o Poder Judiciário ser instrumentalizado como 

garantidor da promoção de um meio ambiente saudável e equilibrado, porquanto lhe 

compete protegê-lo sempre que demandado pela iniciativa de órgãos estatais, 

sociedade civil e dos próprios cidadãos, mediante Ação Civil Pública, Ação Popular 

ou outras ferramentas processuais (ALEXANDRE, 2018).  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, infere-se que as medidas legislativas e executivas voltadas 

à flexibilização das normas protetoras do meio ambiente, contexto em que se insere 

a pretensão de dispensa de licenciamento ambiental para atividades potencialmente 

poluidoras ou causadoras de degradação ambiental proposta no Projeto de Lei nº 

3729/2004, ofendem os princípios da vedação de retrocesso e da progressividade da 

tutela ambiental. Por essa razão, tais investidas se afiguram incompatíveis com os 

ditames da Constituição Federal de 1988, além de comprometerem o cumprimento 

dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, dentre os quais se 

destacam as cláusulas vinculantes dispostas do Acordo de Escazu .  

Assim, em virtude da relevância do licenciamento ambiental como 

instrumento eficaz de prevenção e mitigação de danos ao meio ambiente, os quais 

possuem como característica a total ou parcial irreversibilidade, compreende-se que 

as situações de dispensa de licenciamento ambiental elencadas no PL nº 3729/2004 

devem ser revistas, a fim de que seja removida do texto em trâmite tal isenção para 

os empreendimentos e atividades potencialmente poluidores ou causadores de 

degradação ambiental, sob pena de restar eivado de inconstitucionalidade, dado o 



 

 

 
 

Luciana Barreira de Vasconcelos | 101 

 

menoscabo dos princípios da vedação de retrocesso e da progressividade da 

proteção ao meio ambiente. 

Todavia, caso aprovada a pretensa lei geral do licenciamento ambiental sem 

que tenham sido saneadas as inconstitucionalidades nela dispostas, a exemplo das 

hipóteses de dispensa de licenciamento analisadas neste artigo, caberá ao Supremo 

Tribunal Federal efetuar o controle que lhe compete como guardião da Constituição 

Federal. Isso porque, como contrapeso à balança pendente para o regresso que se 

projeta nas esferas de Poder legislativa e executiva, justifica-se a governança judicial 

ecológica, mediante a qual o Poder Judiciário deve exercer seu papel de garantidor 

da maior efetividade possível dos direitos e deveres fundamentais ecológicos. 
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RESUMO 

A crise pandêmica levou às últimas consequências os problemas do ser, do destino 

e da dor, posto que deflagrou situações limites, em que a vida líquida deixou de ser 

expectativa, mas, uma incógnita e, ainda, levou a economia, a sociabilidade e mesmo 

à instituição de fé a freios inesperados, com isso a pesquisa objetou a reação da 

instituição religiosa e sua autodeterminação do lugar de culto em face da segurança 

e da experiência sanitária secular que orienta a quarentena, até mesmo aos locais de 

templo, pela Administração pública Superior. Considera o estudo as limitações ao 

lugar de culto, com referência à ordem constitucional, bem a preocupação sanitária 

da Administração Pública no trato da questão e as decisões do STF, em sede das 

ADPF’s (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 701 e 811. 

Concluindo-se que a atuação ao local de culto em tempos de pandemia é sacrifício 

para a instituição de fé, enquanto fisiologismo dogmático, mas, não enquanto espaço 

de espiritualidade no espaço comum, porquanto a segurança pública reclama 

interesses sanitários urgentes e necessários face do flagelo destruidor da Covid-19. 

Palavras-chave: Direito constitucional, Religião, Meio ambiente sustentável, Garantia 

ao local de culto. Pandemia. 

 

ABSTRACT 

The pandemic crisis led  to  the   ultimate  consequences  of  the  problems  of  being,  
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destiny and pain, since it triggered limit situations, in which liquid life was no longer 

an expectation, but an unknown factor, and also led to the economy, sociability and 

even to the institution of faith to unexpected brakes, with this the research objected 

to the reaction of the religious institution and its self-determination of the place of 

worship in the face of security and the secular sanitary experience that guides 

quarantine, even to temple sites, by the Superior Public Administration . The study 

considers the limitations to the place of worship, with reference to the constitutional 

order, as well as the sanitary concern of the Public Administration in dealing with the 

issue and the decisions of the STF, in the context of the ADPF's (Arguition of Non-

compliance with Fundamental Precepts) 701 and 811. it is believed that acting at the 

place of worship in times of pandemic is a sacrifice for the institution of faith, as a 

dogmatic physiologism, but not as a space of spirituality in the common space, as 

public security demands urgent and necessary sanitary interests in the face of the 

destructive scourge Covid-19. 

Keywords: Constitutional law, Religion, Sustainable environment, Guarantee to the 

place of worship. Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando uma igreja inaugura mais um hospital fecha, a recíproca é verdadeira, 

se um hospital abre mais uma igreja acaba por encerrar sua atividade, diria um verbo 

de prudência. Isso porque o papel das instituições de fé, enquanto espaço litúrgico 

transcendem ao papel do Estado prestacionista; às vezes complementam as tarefas 

estatais e com isso, participam de sua extensão, uma espécie de quintal da 

experiência do Estado. 

No entanto, uma e outra esfera não se confundem: a do Estado e a da 

Instituição religiosa, pois, desde o advento secular, sobrevive a ideia e que ambas as 

entidades devem estar afastadas, pois o fisiologismo da(s) igreja(s) contribuiu, 

historicamente, para certo monopólio, senão, um oligopólio das instituições 

religiosas no espaço comum. Realidade que se fez presente no Brasil Colônia-

Império; implicitamente na República Velha e mesmo à Nova República pela Igreja 
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Católica, e agora, mais ostensivamente, pela agremiação, genericamente, conhecida 

como Igreja Evangélica. 

As razões pela quais se associam as igrejas no espaço comum são cíclicas, 

não obstante, isto se dá com interesse distinto ao longo do tempo, se na Cristandade, 

via-se na Igreja Católica o poderio do dogma e da universalidade, na ordem atual, 

manifestamente, evangélica, há um evidente elemento econômico associado ao 

poder da fé, que se expressa desde a Reforma Protestante e agora se consorcia muito 

ao que se chama de sionismo-cristão, muito embora, é também marcada a Igreja 

Evangélica, por um levante de denominações e segmentos que não se pode ignorar. 

Mas, ainda, seria preciso considerar se há algum diferencial entre ser cristão 

e evangélico, como se pudesse distinguir um homem secular de sua ideologia? A 

palavra evangélico não é bem apropriada, porque ela pertence a um grande gênero 

que nada tem de homogêneo, basta ver a dissidência entre luteranos, calvinistas, 

batistas, (neo)pentecostais, entre outras denominações, levantada por reconhecida 

liderança em entrevista a um jornal de grande projeção nacional (BALLOUSSIER, 

2021, p. 2), causando até mal estar na base religiosa do atual Governo, em outras 

palavras, nem todo “evangélico” tem a mesma teologia. 

Com isso, as igrejas se proliferam, assim como os terreiros de candomblé, de 

umbanda, dos centros espíritas, enfim, os templos das mais diversas denominações 

religiosas, como espaço de culto garantido constitucionalmente, porém, o discurso 

constitucional no Supremo Tribunal Federal (STF), quanto à liberdade confessional e 

a garantia ao local de culto vacila entre interesses institucionalizados, customizando 

ou adequando discursos sobre a fé quando semeados na esfera pública, não 

conseguindo superar seus obstáculos epistemológicos na defesa do interesse 

comum.  

Por exemplo, recentemente, a Advocacia Geral da União (AGU) em 

manifestação no STF sobre o funcionamento das igrejas em tempos de pandemia, 

não apresentou bem a vontade geral, sequer da sua instituição pública a envolver 

dogmática e oportunismo de certos interesses institucionais de fé, enquanto o Brasil 

perece em óbitos na pandemia da Covid-19 (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2021). 

Destarte, surge o interesse por esta pesquisa, ou seja, para tratar da 

compreensão da igreja (in)sustentável, a partir de seus discursos sobre o meio 
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ambiente comum, mais especificamente à questão sanitária em tempos de 

pandemia, cuja pergunta problematizada pode-se formular da seguinte forma: como 

o discurso sustentável assinala a garantia constitucional do lugar de culto em face 

da crise sanitária em período pandêmico? 

Os objetivos demarcam as seguintes tarefas: a) compreender a garantia 

constitucional ao lugar de culto e seus limites no período pandêmico; b) conhecer a 

legitimidade do discurso constitucional do STF nos casos de deliberação da abertura 

das igrejas em situação crítica da pandêmica Covid-19. 

Com base na metodologia do discurso, exploratória e livre em torno da 

temática e em face de referencial bibliográfico, discutir-se-á, na primeira parte, a 

instituição do lugar de culto, seus limites e possibilidades, em período pandêmico, e 

na segunda parte, o discurso de legitimação quanto às decisões administrativas, 

sobre o funcionamento na pademia, manifestamente objeto das ADPF’s (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental) 701, sob o relatório do Ministro Kássio 

Nunes Marques e a 811, com a relatoria do Ministro Gilmar Ferreira Mendes. 

 

2 A GARANTIA AO LOCAL DE CULTO E SEUS LIMITES 

 

Pensar na proteção ao local de culto como uma cláusula de barreira ao 

constitucionalismo secular, pela qual desde que o republicanismo constitucional 

brasileiro se afastou da influência clerical, é pensar em limites à ordem confessional 

e seus templos e liturgias? 

A questão é pertinente, pois, enraizou-se a ideia de que ao afastar-se a 

Instituição de fé do Estado, ambas passariam a condições autônomas dentro de um 

mesmo espaço territorial, o que não é verdade. Em um primeiro momento da ordem 

confessional de Estado à República, imprimiu-se a concepção de um Estado 

pluralista, religiosamente falando, e não meramente monista, como era ao tempo da 

Igreja Católica oficial, por outro lado permitiu-se a ramificação de credos e suas 

liturgias, assegurando aos locais de culto, imunidade fiscal (art.150, III, b CRFB/88); 

proibição, na era secular, de vínculo do Estado com o ofício de fé, e vedação desse 

mesmo Estado da interferência ao funcionamento institucional, bem como aliança 

com  seus  representantes,  com  ressalva  do  interesse  público  (art. 19, I CRFB/88), 
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dada o poder de influência da religião na política, experiência histórica mal sucedida. 

O grande desafio que se apresenta é a organização da Administração Pública 

para o ofício regulatório das instituições religiosas, de tal sorte que a mesma 

Administração que consolida a constituição dessas entidades não pode deixar de 

sindicá-la nos atalhos desconfiguradores do mister religioso; exortação aliás 

assinalada pela jurisprudência do guardião da Constituição 3 . Em uma palavra é 

preciso, dentre outras, que a Administração Pública se faça diligente com o 

adimplemento de obrigações acessórias, com a manutenção ambiental e segurança 

do espaço do culto, legitimando-se à competência fiscalizatória para a utilização de 

viabilidade do espaço comum que não é só do lugar litúrgico.4 

Ocorre que nenhum templo poderia afastar, por esse mesmo interesse público, 

de que fala o art. 19, I da Constituição brasileira, as regras mínimas de convivência 

comum. O art. 5o. VI da CRFB/88, ao tratar da garantia constitucional do exercício 

litúrgico e da proteção aos locais de culto, na forma da lei, não pode olvidar de que é 

norma de eficácia contida e pode sofrer a limitação que a lei venha a restringir. 

O espaço de fé não é o sagrado absoluto dos direitos, porque, inexoravelmente, 

ao direito há o dever, dever de manutenção predial, dever de zelo à ordem urbana, 

ambiental, e, com alguma limitação ao dogma, que a liturgia e seu local não venham 

a sacrificar, desproporcionalmente, outro direito fundamental, na esteira 

constitucional, pois, do contrário outra dimensão do sagrado, seria estado de 

prepotência no mundo, pois a lei que mitiga da festa momina em espaço de 

circulação, também há de limitar a comemoração confessional.5 

                                                     
3  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa 
demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à 
Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. [ARE 
800.395 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 28-10-2014, 1ª T, DJE de 14-11-2014.] 
4Neste sentido é de duvidosa legalidade o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Fortaleza 
número 1 de 2016, que acrescenta o inciso XXVIII ao artigo 8º. ao Diploma, in verbis: “[...] dispensa a 
exigência de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para o funcionamento de templo 
religioso e proibida limitação de caráter geográfico à sua instalação”. PROJETO DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO No. 1/2016. 
5 Diverso é o caso de Ação Civil Pública em que se questionava a capacidade de carga no âmbito da 
municipalidade para salvaguardar o espaço público de tráfego, senão veja-se, como noticia a 
imprensa: “A ação pede à Justiça que se suspenda as atividades previstas para este final de semana 
no templo até que sejam tomadas efetivas para resolver os problemas causados na região. A iniciativa 
prevê também a possível cassação do alvará de funcionamento do local. A ‘igreja deveria ter realizado 
medidas mitigadoras (destinadas a prevenir impactos negativos ou reduzir sua magnitude) e 
apresentar o RIP (Relatório de Impactos no Trânsito) e RIMA (Relatório de Impactos ao Meio 
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As próprias instituições de fé revisam ou relativizam o sagrado e suas liturgias 

que ao longo da história foram construídas, não raro como produto da cultura e não 

da natureza. Um caso significativo se dera em famoso Festival do Nepal, com o 

encerramento de tradição que contava com o sacrifício de animais em período 

quinquenal ao que milhões de adeptos se reuniam em Bariyarpur em um templo 

dedicado à deusa hindu Gadhimai, porém, o Conselho da instituição de fé resolveu 

substituir os sacrifícios animais por outra assembleia distinta, melhor condizente 

aos ideais religiosos.6 

                                                     
Ambiente) e isso não aconteceu Eles (prefeitura e igreja) erraram e agora quem paga somos nos 
moradores da cidade’ declara vereador em nota enviada à imprensa.  
Caso a ação seja acatada todos os eventos a serem realizados pela igreja deverão ao menos respeitar 
os limites impostos no alvará concedido pelo Município. O documento limita para 30.000 o número 
de ‘fiéis’ no local. Segundo estimativas da própria igreja mais de um milhão de pessoas estiveram na 
inauguração do último dia 1º. Além dos problemas na cidade, o evento também transformou num 
caos a vida dos que utilizaram as rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna e Hélio Smidt que dá 
acesso ao aeroporto de Cumbica. 
A estimativa é que no evento desta noite, no mínimo, mil ônibus e três mil veículos cheguem a cidade 
trazendo os fiéis. Em contas preliminares, o equivalente a quase o triplo de pessoas permitido no 
local.” PASCHOALINO, Ronaldo. Ação Civil pode suspender evento da Mundial para evitar novo caos. 
guarulhosweb. Disponível em: <http://www.guarulhosweb.com.br/noticia.php? 
nr=45133&t=Acao+civil+pode+ suspender+evento+da+Mundial+para+evitar+novo+caos+>. Acesso 
em: 10/11/2020. 
6 Em matéria destacada pelo jornal O Globo pode-se ler: “A cada cinco anos, milhões de pessoas se 
reúnem em Bariyarpur, a cerca de 160 quilômetros de Kathmandu, capital do Nepal, para celebrar a 
deusa hindu Gadhimai. O festival acontece há mais de 200 anos e uma das principais atrações é o 
sacrifício. Na última edição, em 2014, cerca de 500 mil animais, entre bois, cabritos, ovelhas, aves e 
até ratos, foram mortos como oferenda. Após pressões de ativistas e associações de defesa dos 
animais, a direção do templo decidiu dar fim à tradição e proibir a matança. ‘Por gerações, peregrinos 
sacrificaram animais à deusa Gadhimai, com esperança por uma vida melhor. Por cada vida tirada, 
nossos corações pesam. O tempo para transformar uma velha tradição chegou para substituir a 
matança e a violência por adoração e celebração pacífica’, afirmou em comunicado Ram Chandra 
Shah, presidente do conselho do Templo Gadhimai. Em declaração divulgada no dia 29 de julho, o 
conselho determinou, ‘após consideráveis discussões e deliberações’, ‘abolir ativamente o sacrifício 
animal do templo Gadhimai em todas as ocasiões’. Desta forma, o próximo festival, que irá acontecer 
em 2019, não repetirá os massacres das edições anteriores. Entre as medidas anunciadas, os 
mantenedores do templo vão criar uma campanha de esclarecimento e não vão montar a 
infraestrutura para os sacrifícios. ‘Qualquer devoto que trouxer um animal para sacrifício no Templo 
Gadhimai será mandado embora e nenhum derramamento de sangue será permitido dentro e ao redor 
do templo’, informa o documento. A decisão foi celebrada por organizações de defesa dos animais. 
Para a Humane Society International (HSI), trata-se de uma “tremenda vitória da compaixão, que vai 
salvar as vidas de incontáveis animais’. — Nós estamos extremamente felizes com a decisão, que não 
era esperada — disse Nuggehalli Jayasimha, diretor da HSI. — Mas uma parte de mim está tensa. 
Pensar que apenas com esse anúncio tudo terá fim seria completamente ingênuo. É um grande passo, 
mas apenas o primeiro de muitos que temos que dar para encerrar o derramamento de sangue em 
Gadhimai. [...]— Os devotos podem ser aconselhados a não oferecer sacrifícios animais aos deuses, 
mas eles não poderão ser forçados, nem a tradição pode ser banida ou encerrada completamente — 
afirmou o líder religioso. — As coisas não vão mudar, não importa o que nós quatro (que formam o 
conselho) fizermos ou falarmos. É uma tradição secular. FESTIVAL no Nepal encerra tradição 
centenária e põe fim ao sacrifício animal. O globo. Disponível em: 
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Por essas questões, a instituição de fé é responsável pela liturgia, pelo espaço 

de culto e por sua sustentabilidade, a ponto de não ofender a integridade ambiental, 

nem as pessoas do culto e, tampouco, de forma reflexa à sociedade. Quando os tetos 

das igrejas caíram sobre os fiéis no Brasil, a exemplo dos templos da Igreja Universal 

e da Igreja Renascer, levando a óbito seus frequentadores, não se pode culpar a fé 

pela tragédia, pois isso é obra do ser humano, e por essa razão, a reparação coube à 

Igreja, de vez que a igreja a ostentar liberdade de culto deve dar providência à 

integridade aos que nela adentram (RIBEIRO, 2021). 

Tem-se, para tanto, evidenciado, responsabilidade em lideranças/entidades 

religiosas em tempos de pandemia, como o feijão mágico milagroso para a cura em 

potencial de Covid (LIRIO, 2021); aglomeração nos templos, sob o pretexto de perdas 

de arrecadação, e isso é grave (MELLO, 2021, p. 1), tanto no plano terreno, como na 

vida espiritual. Muito embora pareça mera manifestação do espaço religioso, há uma 

espécie de invasão da esfera privada no espaço público. 

Como se poder colher, hodiernamente, quando um dirigente de certo 

segmento religioso é citado em CPI, é necessário ainda pensar no grau de influência 

pela qual tal liderança se manifesta no exercício das funções do Estado 

(BALLOUSSIER, 2021, p. 2). Primeiro, é preciso separar o que é da fé e o que é da 

política, pois o que é da política, nada mais resulta do que uma opinião emitida e a 

responsabilidade última é a de quem as executa, age ou fala dessa ou daquela forma. 

Mas, o que é da fé implica em consequências nefastas para a secularidade, 

porque uma liderança religiosa não é homogênea, isto é, não reflete o pensamento 

de todo segmento religioso, e com isso, há um comprometimento da cláusula de 

barreira constitucional, art. 19, I CRFB/88. 

E por essa razão que se tem chamado à atenção desse fenômeno, 

principalmente para o pleito eleitoral de novo coronelismo, como uma forma de 

influência do discurso dogmático no campo político. Termina-se, esta parte, com a 

reflexão de C. S. Lewis, em Ética para viver melhor: “Creio em Deus, mas detesto a 

teocracia. Todo governo consiste apenas em homens e, numa visão estrita, é um 

                                                     
< http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/festival-no-nepal-encerra-tradicao-centenaria-poe-
fim-ao-sacrificio-animal-17117111#ixzz4R9jbRRZk>. Acesso em: 12/11/2020. 
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paliativo. Caso acrescente aos comandos ‘Assim diz o Senhor’, está mentindo, é essa 

mentira é perigosa” (LEWIS, 2017. p. 247). 

 

3 O (IN)SUSTENTÁVEL CONFESSIONAL NA CONDIÇÃO PANDÊMICA: O STF E A CRISE 

SANITÁRIA VS. O DISCURSO DA FÉ 

 

Nos Estados onde predomina o bem-estar social, a saúde é direito de todos, 

dever do Estado, e embora sob este apelo público constitucional, o sujeito requer 

cuidados, mas, quando possível deve promover também o autocuidado. Tal cuidado 

no colapso pandêmico leva à preocupação com a saúde a outro patamar, cujos 

valores de solidariedade com o “outro” e a integridade física e psíquica em plena 

ascensão da vida líquida. 

No Brasil, embora o constitucionalismo ideológico sócio liberal, o Estado 

brasileiro carece de melhor política ao direito à saúde, enquanto direito social e 

fundante na Constituição de 1988. É sem dúvida, um dos complexos mais veementes 

na Carta Fundamental, posto que, além de um direito social é, pelo menos 

individualmente, um direito fundamental à vida; por decorrência, se o Estado afastar 

no Brasil a incidência do direito fundamental à saúde, coletivamente, por falta de 

recursos, terá ainda de enfrentar a fundamentalidade individual dos sujeitos, pois é 

núcleo duro da Constituição, é cláusula pétrea. 

Jorge Amado escreveu: Capitães da Areia, um bom caso da vigilância sanitária 

na Saúde Pública brasileira, pois, numa parte do romance ele tratou da epidemia de 

bexiga (varíola) em pleno Estado Novo (1937). Os capitães de areia foram assolados 

pelo surto e não queriam se submeter ao tratamento e isolamento, que, não raro, 

levava a óbito. O romancista, narrador-social, chega mesmo a contrariar-se com o 

então Secretário de Saúde da capital baiana a compelir os meninos de rua à 

terapêutica compulsória; esse intervencionismo estatal é criticado por muitos, 

negacionistas, absenteístas (AMADO, 1937, p. 20).   

O problema das crises cíclicas de saúde é a questão da emancipação do 

sujeito no espaço comum, não se tratando de mera autodeterminação particular, 

porquanto, prevenção, contágio, medidas sanitárias é uma questão de saúde pública, 

vale dizer, o que está em jogo não é só o direito à vida, à liberdade em sociedade, 
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mas, também, a segurança dos seus pares na vida comum; tais direitos destacam-

se dentre as categorias de fundamentalidade constitucional. 

O Brasil que já foi palco de diversas ondas epidêmicas e pandêmicas, só 

conseguiu debelá-las por meio de um esforço comum, chegando até aos direitos dos 

sujeitos coletivos em uma gestão de saúde pública cooperativa no País.  

Todavia, não se pode olvidar que existem conflitos de interesses privatistas, a 

despeito do intervencionismo constitucional, a relação se faz primeiramente entre 

sujeitos, daí a necessidade de equilibrar tal função à luz da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais, que basicamente refere-se de pessoa a pessoa, pois, tem seu 

principal papel o de levar em consideração o respeito à Constituição e aos direitos 

fundamentais, mesmo nas relações privadas, sob efeito ainda sobre terceiros. 

Na lógica constitucional há um verdadeiro Estado de ecletismo jurídico, pois, 

os elementos socioideológicos das constituições demandam o compromisso da 

Constituição entre o Estado liberal e o Estado social, é o que se pode classificar como 

critério ideológico da Constituição ou quanto à classificação dogmática das 

Constituições, para tanto, é preciso distinguir duas concepções: a) constituições 

ortodoxas - formada apenas por uma ideologia política, a exemplo do liberalismo, e 

b) constituições ecléticas - são aquelas que adotam diversas ideologias, também 

chamada de compromissória. 

A Constituição brasileira de 1988 é eclética, na medida em que não consagra 

apenas liberdades individuais, sob a concepção negativa do papel do Estado, como 

a livre iniciativa, mas, igualmente, passa a intervir, isto é, o Estado manifesta-se 

positivamente, para garantir as condições materiais ao desenvolvimento da pessoa 

humana e mesmo para o exercício das liberdades, na concepção do bem-estar social, 

a exemplo da intervenção drástica no regime do trabalho ou nas relações de 

consumo. E, também o faz sobre a ordem confessional?  

O que deveria ser uma pergunta coloca-se no enunciado como uma afirmação, 

a saber, o fato de que é paradoxal o modo como se vive religiosamente o meio 

ambiente. Ao colocar-se de um lado a maneira pela qual um hindu compreende a 

vaca como animal sagrado, por outro lado, organizações ambientais atentam para o 

fato de que uma quantidade de animais sofre com inanição ou excesso de remédios, 

além de confinamentos precários em várias regiões do País. No Brasil, por exemplo, 
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alguns religiosos sincretistas, a exemplo da umbanda, que tradicionalmente 

surgiram como defensoras dos animais e das matas demandam liturgias com 

sacrifício de animais7 (BELCHIOR, MATIAS, 2011. p.143).  

A este questionamento deve-se refletir que o ser humano também é natureza, 

pois, o sujeito é produto do meio ambiente, nas suas mais intrínsecas dimensões, 

ora natural, ora construído de geração a geração. É oportuno distinguir que há leis da 

própria natureza a preexistir sobre o ser humano, verbi gratia, os flagelos 

destruidores, conformavam-se, ciclicamente, até que os sujeitos possam 

compreendê-los, ou ao menos teorizá-los, ao passo que esses mesmos sujeitos 

passam a intervir na natureza, provocando-lhe mudanças, não raro, transformações 

negativas (ALVES, 2001. p.29). 8  Neste sentido os diretos humanos são sobre-

humanos porque tratam dele e além deles à medida que conformam a preservação e 

a proteção de todos os reinos, não só os racionais. Certa ou não, trata-se de uma 

ética consequencialista9 (OST, 1997, p.234). 

Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, é o título do livro de 

Boaventura de Sousa Santos, eivada de uma concepção metafórica, quer dizer o 

sociólogo lusitano que, diante de teologias políticas pluralistas ou fundamentalistas, 

ora reacionárias, ora desenvolvimentistas Deus (Ele ou Ela) poderia firmar-se distinto 

de teologias contra hegemônicas dos direitos humanos para demandar uma 

concepção mais coerente com os direitos humanos (SANTOS, 2014, 35). Isto porque 

a práxis teológico-política apresenta ciclos históricos em que as principais religiosas 

do mundo se demonstraram, paradoxalmente, contrárias aos direitos humanos. 

                                                     
7 Acertadamente Germana P. N. Belchior e João Luís N. Matias consideram: “Como se vê, o problema 
é muito maior do que se pode imaginar. Não é o Direito que irá resolver. Nem a Agronomia. Nem a 
Sociologia. Nem a Religião. Nem a Economia. Nem a Engenharia. Nem a Filosofia. Nem a Política. Não, 
pelo menos sozinhos. A questão ambiental é obrigatoriamente transdisciplinar, na medida em que se 
agrava por conta da crise civilizacional, de cunho global (BELCHIOR, MATIAS, 2011. p.143). 
8  Cleber Francisco Alves vai enfrentar o tema da Doutrina Social da Igreja, a partir da perspectiva 
humanista e suas consequências sociais, a saber: “Daí se tentará averiguar a coerência e o rigor de 
princípios que norteiam a antropologia cristã, tal como apresentada pelo mais recente Magistério 
Social Pontifício, investigando, outrossim, sua eficácia e aptidão para contribuir concretamente no 
sentido de transformar as realidades e a vida homem contemporâneo”. (ALVES, 2001. p.29), 
9  François Ost após resenhar uma série de pós e contras à autonomia biótica diante do 
antropocentrismo, interpela: “[...] Finalmente, em lugar de vestir a natureza com os ouropéis de sujeito 
de direito e confiar-lhe um papel fictício na cena judicial – levando assim, ao cúmulo, a paródia 
antropomórfica -, não será mais conveniente atribuir, definitivamente, um direito real de acção em 
justiça às associações que a defendem?” (OST, 1997, p.234). 
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Atualmente uma emergente concepção ativista pelos direitos humanos tem 

se demonstrado favorável a reinvenção das éticas-litúrgicas em prol de direitos, 

verdadeiramente, humanos. Mais que isso, avança em propostas holísticas para 

engendrar na consciência social a afirmação de políticas além dos humanos. 

Não raro, os interesses utilitaristas pela utilização do meio ambiente, mais, 

especificamente, os interesses teleológicos firmaram-se como abusos ou em 

consequências com conhecimento ao desenvolvimento e a continuidade da vida por 

isso que se levam em consideração as liturgias que degradam a vida. 

Mas, tais práticas não se limitam apenas a sacrifícios de animais, nesta órbita 

cultural do meio ambiente, os sinos das igrejas podem poluir sonoramente urbano 

se ultrapassam os limites sonoros permitidos pela legislação, ao passo que canções 

de igrejas ou discursos inflamados de religiosos sequer respeitam outros cultos que 

ocorrem na proximidade, há que se evidenciar também de práticas mediúnicas no 

gênero espírita que demandam intervenção no ser humano sem as devidas 

preocupações médicas ou de higienes, entre outras tantas. A impressão que causa 

é o velho conteúdo dogmático apoderando-se da sociedade como a intervenção 

divina sobre as massas. 

Entende-se que a proteção ambiental, no viés privatista das religiões merece 

os aplausos da sociedade civil confessional no enfrentamento da questão, ao passo 

que o Estado teológico ou secular deve albergar-se de núcleos reguladores, ainda 

que subsidiariamente, posto que se espera uma reforma social pela própria 

sociedade, cuja curatela ambiental do Estado seria uma exceção no Estado 

democrático da solidariedade10 (TALLACCHINI, 2010. p.298).  

Todas essas contradições fazer emergir das instituições religiosas e mesmo 

de religiosos um processo de reinvenção no que tange à convivência cultural das 

religiosidades em consonância ao meio ambiente saudável. Das religiões mais 

tradicionais, de Estados confessionais às minorias religiosas, há que se questionar 

                                                     
10 Mariachiara Tallacchini, em virtude dos acordos europeus no que tange à proteção de animais não-
humanos, assinala a veemência de uma ética solidária e extensiva a esse sujeitos da natureza, senão 
veja-se: “E benché la rilevanza etico-giuridica degli animali non-umani appartenga anche ad iniziative 
di diritto internazionale, le specifiche modalità con cui la legislazione dell’Unione Europa (e del 
Consiglio d’Europa) è andata via disciplinando il settore appaiono un esempio paradigmatico del 
percorso di tutela che le società liberal-democratiche possono intraprendere nell’acquisizione di nuovi 
valori.” (TALLACCHINI, 2010. p.298). 
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das gerações futuras qual a contribuição das religiões e suas liturgias para um 

ambiente sustentável. 

No grande ciclo do meio ambiente que por vezes se apodera de flagelos 

destruidores como leis da natureza, o ser humano, também, que tanto o admira não 

mede as consequências quando o polui ou desastrosamente prejudica o seu bioma 

natural, daí a necessidade de regramentos que conduzem o equilíbrio na 

ambivalência sujeito e o meio ambiente; o mesmo não poderia deixar de acontecer 

com o direito o meio ambiente, posto que na busca das negociações, deve-se zelar 

pela segurança do planeta, pelo desenvolvimento sustentável embora o flagelo 

pandêmico fomentado não raro pelas aglomerações econômicas, dentre outras tanta 

que só uma proteção segura pode conter esse dinamismo trágico dos baldios que 

destrói a vida ambiental e por consequência põe em risco a vida dos habitantes do 

plano11 (ARÁUJO, 2008. p.58). 

Na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 701 o 

Ministro do STF Kássio Nunes Marques concedeu, liminarmente, às instituições de 

fé que retomassem a atividade presencial de culto em face da proibição estabelecida 

por alguns entes estaduais e municipais. Porém, a decisão é controversa por vários 

aspectos (BRASIL, 2021). 

Substancialmente, é questionável, porque o Ministro atua como legislador 

positivo determinando a forma da expressão de culto, distância, capacidade de 

carga, abstraindo a função tipicamente executiva, da Administração Superior de cujo 

papel a ADPF não se presta; além disso, a liberdade de fé e de culto é sim essencial, 

mas, sofre, por ora, contingenciamento da atividade presencial nos templos. Isso não 

quer dizer que um templo signifique, pontualmente, um único lugar, por esse aspecto 

deflagram-se razões outras, que não são meramente espirituais, com a abertura de 

certos espaços de fé. Há receio de prejuízo econômico para certas instituições 

                                                     
11Na obra: A tragédia dos baldios e dos anti-baldios – o problema econômico do nível óptimo de 
apropriação, Fernando Araújo colaciona os dilemas sociais, no que entende os conflitos de interesses 
em face do bem comum, senão veja-se: “Ora, é precisamente numa nota de cepticismo, se não de 
militante rejeição, quanto ao recurso ‘providencial’ aos poderes públicos que cabe entrarmos 
directamente na análise das duas ‘tragédias’ que constituem o objeto do nosso estudo. É que elas 
são problemas que emergem de deficiências de coordenação no acesso e utilização dos recursos 
comuns, e poder-se-ia sempre imaginar uma solução distributiva rígida que, por definição, venceria 
todos os conflitos e todos os impasses – uma situação ditatorial ‘stricto sensu’, cometendo todos 
irreversivelmente a decisão (e o critério decisório) a um ‘Leviatão benevolente’. (ARÁUJO, 2008. p.58). 
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religiosas o que não justificaria a exigência da abertura dos templos em período 

pandêmico crítico. 

Do ponto de vista formal, outros aspectos devem ser considerados como a 

ausência de legitimidade ativa da autora da ação, à luz do art. 103, IX da CRFB/88 e 

da Lei 9.882/99, art. 2o., I, posto que há mitigação de tais dispositivos para que a 

ANAJURE (Associação Nacional dos Juristas Evangélicos) se fizesse valer como 

entidade de classe; também, carecendo de melhor fator de legitimação da medida, 

em ação de controle concentrado de constitucionalidade. 

Nos cultos dominicais, em tempos de pandemia, alguns templos abertos não 

conferem a devida cautela em administrar a aglomeração, como ingenuamente 

imagina o Ministro Kássio Nunes Marques, embora as igrejas sensatas se fazem 

esvaziadas, pois a consciência dos fiéis fala mais alto à condição da segurança e da 

saúde pública; tampouco, a diligência administrativa conseguiria voz e força para 

conter as consequências do flagelo COVID-19. A decisão é pífia, e há interesses 

outros que não os legitimamente constitucionais, provavelmente ocultos. 

Por outro lado, a prudência na ADPF 811, sob a relatoria do Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes, vai afirmar, em sentido oposto à ADPF 701, pois, à concessão de 

cautelar compreende o relator: “Em um cenário tão devastador, é patente reconhecer 

que as medidas de restrição à realização de cultos coletivos, por mais duras que 

sejam, são não apenas adequadas, mas necessárias ao objetivo maior de realização 

da proteção da vida e do sistema de saúde.” (BRASIL, 2021 – ADPD 811) 

A civilização da barbárie põe acima de valores teológicos, concepções 

teológicas que ignoram a normatividade ambiental e, por consequência a especial 

proteção jurídica, se for preciso à manutenção de sistemas fundamentalistas, cuja 

dicotomia público-privada desaparece em razão do confessionalimso autoritário, em 

detrimento de Estados ecológicos autoritários e/ou políticas biocêntricas.12 

                                                     
12 Por essa razão sustenta ainda Gilmar Mendes no referido acórdão: “No caso em tela, a própria 
norma impugnada esposa o entendimento de que as medidas impostas foram resultantes de análises 
técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela COVID-19 conforme o setor econômico e social, 
bem como a necessidade de preservar a capacidade de atendimento da rede de serviço de saúde 
pública”. ADPF 811. MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 811 SÃO PAULO. Rel. Min. Gilmar Mendes. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF811.pdf. Acesso em 12 maio 2021.  
p.14 
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É que para o fundamentalismo do capitalismo da fé resguardam-se políticas 

ambientais veladas que desprestigiam a autoridade de toda e qualquer ordem, 

estatal ou não. Serge Latouche, por sua vez, confronta as experiências históricas 

institucionais religiosas no trato do bem, ora relendo o fomento da Igreja para o 

consumo, ora as antíteses de não-crentes ou ateus para a democracia de um 

decrescimento socioambiental13 (LATOUCHE, 2012, p.259). 

 

CONCLUSÃO 

 

É de lamentar-se a falta de um estudo acurado a respeito das indigitadas 

manifestações espirituais e institucionalmente religiosas acerca do meio ambiente, 

notadamente, por parte da experiência acadêmica, a quem cabe restabelecer a 

verdade como zeladora da indiscutível dignidade própria; identicamente, verifica-se 

uma péssima autocrítica, por parte das instituições religiosas responsáveis pela 

promoção do bem comum, indevidamente omissas a respeito, como se 

concordassem com a difusão de um conceito apelativo a intenções condenáveis de 

radicalistas ambientais, porventura ligados a interesses econômicos velados, 

quando menos reacionários a uma ética ambiental. 

No entanto, o estudo a seguir sinaliza a preocupação dos ditos responsáveis 

em uma linha de respeito à verdade, com o esclarecimento a propósito de 

deturpações comprometedoras, pois, em caso contrário, o julgamento seria de um 

condicionamento pelo colonialismo ao manter parcialidades às instituições 

religiosas, tanto mais de permanência em tempo reduzido e em condições de um 

contato restrito à observância das normas protocolares, às operações conjuntas 

com o estado da técnica e a ordem globalizada. 

                                                     
13Serge Latouche desenvolve o seguinte raciocínio: “Devemos admirar-nos com estas convivências 
entre novas ‘hermenêuticas’ milenaristas e utopias sociais laicas ou ficar chocados com elas? 
Embora, juntamente com o sociólogo francês Émile Durkheim, definamos a religião de uma maneira 
laica e muito larga como o conjunto de crenças partilhadas que ligam uma dada comunidade, é pouco 
duvidoso que a economia, no mundo contemporâneo, se encaixe nas crenças ou nas ‘religiões’ 
anteriores ou até as substitua e constitua uma nova ‘catolicidade” (em que catholicos significa 
‘universal’). Essa substituição pode explicar-se principalmente por duas circunstâncias: a existência 
de um culto quase universal e trans-histórico pelo valor encarnado (ouro, dinheiro, bens preciosos... 
o “Deus dinheiro” como diz Zanotelli); o advento, com a emergência de uma nova fé no progresso e 
nos seus corolários (a técnica, a ciência, o crescimento). É a articulação dos dois fenómenos que 
permite falar verdadeiramente de uma religião da economia”. (LATOUCHE, 2012, p.259). 



 

 

 
 

Marcus Mauricius Holanda; Rogério da Silva e Souza | 121 

 

Para tanto, e este ente soberano duas diretrizes colocam-se essenciais: i) 

proteção jurídica regulatória: a questão da relevância perpassa aspectos valorativos 

para o direito sustentável, de vez que pensar hoje na importância ambiental para a 

vida cósmica é diferente de pensar no tema há pelo menos algumas décadas, que se 

dirá um século, e tanto mais um milênio. Nem mesmo sob a perspectiva darwinista 

o reino natural é o mesmo ao passar dos tempos, e a consciência ambiental e de 

governança que se tem hoje, não há que se falar em irrelevância ambiental, há que 

se falar sim em proteção do bem jurídico comum, sem superficialidades, para tanto, 

é preciso tratar do problema com a complexidade e profundidade que o meio 

ambiente merece de forma regulada; ii) responsividade entre as dimensões público 

e privada. Em que pese as categorias de direito público e direito privado são meras 

segmentações históricas, que ao longo do tempo, demandaram um conteúdo 

relativizado, contemporaneamente chaga-se às fronteiras de correntes 

intencionalistas e utilitaristas. O problema é que a expressão direito sustentável é 

radicalmente ampla, tornando-se gênero das espécies de direito publicitas e 

privatistas, que regulam tanto a atividade voluntária de pactos ambientais, quanto às 

questões de preservação, proteção e responsabilidade ambiental.  

A igreja insustentável é a que faz promessas de autodeterminação da fé, em 

falaciosa salvação comunitária, quando a pandemia assola e mata o gênero humano, 

idosos, jovens, ateus e crentes, sem repensar as consequências da própria liturgia e 

do espaço de culto sem a de vida cautela, sem a devida consequência sanitária.  

A igreja sustentável é aquela que sai do espaço do culto, para propagar a igreja 

socialmente, ou no imo de cada criatura, posto que a religião é sim essencial, 

alimento espiritual do homem, mas não só um lugar, que deve estar reflexo no espaço 

comum. Quando a igreja concorre com o espaço comum, ali não é só igreja, é espaço 

social e público, e, embora, não se possa confundir lugar de liturgia com o lugar 

comum, é preciso que a igreja saia de seu templo para espalhar esperança a quem 

precisa de paz e de luz espirituais. 

Por essa razão há interesses institucionais de fé que não se coadunam bem 

com a ética comum, ou seja, se não quero nenhum mal para mim, também não posso 

desejá-lo para os meus irmãos em humanidade, crentes ou não, a perecer de 

coronavírus, mas, isso não impede que nenhum missionário com bom senso opte 
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por colaborar com a espiritualidade do mundo, não raro, até padecendo da infecção 

viral. 

Entender que a garantia ao local de culto é super-regra constitucional, faz 

afastar um fenômeno já quase esquecido a derrotabilidade, pois, a regra 

constitucional do espaço de culto não é maior que os princípios constitucionais da 

dignidade humana e da segurança que a derrotam. 
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RESUMO 

Por meio desse artigo pretende-se abordar os mecanismos adotados pelas 

empresas para controle e prevenção dos danos causados ao meio ambiente, haja 

vista o despertar social para o consumo sustentável, que parece impulsionar tanto 

pessoas, como empresas na busca por condutas menos nocivas ao meio ambiente. 

Demonstra-se a relevância e as implicações positivas da implementação de 

programas de compliance ambiental nas empresas e pondera-se pela adaptação das 

empresas ao desenvolvimento sustentável. A metodologia envolve pesquisa 

interdisciplinar, com orientação epistemológica na teoria crítica e congrega teoria e 

práxis na articulação do Direito Constitucional, Ambiental e Empresarial, com as 

técnicas de análise documental e de revisão bibliográfica, diante da 

imprescindibilidade do compliance ambiental nas empresas e a responsabilidade 

social das empresas para com os stakeholders. Tem como resultados esperados 

demonstrar que as empresas que somente visam a maximização de lucros, a 

qualquer custo, estão fadadas ao insucesso, posto a sociedade tem optado, cada vez 

mais, por empresas que executam suas atividades em harmonia com a natureza. 

Além disso, tais empresas, possuem responsabilidade social para com todos aqueles 

envolvidos em suas atividades, direta ou indiretamente, ou seja, os stakeholders. 

Assim, é primordial implantar, efetivamente, uma política de Compliance ambiental 

para empresas que zelam pela eficiência e buscam perpetuar e aumentar os seus 

lucros.  
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Palavras chaves: Compliance ambiental. Consumo sustentável. Responsabilidade 

social das empresas. Stakeholders. 

 

ABSTRACT 

 

This article intends to address the mechanisms adopted by companies to control and 

prevent damage to the environment, given the social awakening to sustainable 

consumption, which seems to drive both people and companies in the search for less 

harmful conduct to the environment. environment. It demonstrates the relevance and 

positive implications of implementing environmental compliance programs in 

companies and considers the long-awaited adaptation of companies to the desired 

sustainable development. The methodology involves interdisciplinary research, with 

epistemological orientation in critical theory and combines theory and praxis in the 

articulation of Constitutional, Environmental and Business Law, with the techniques 

of document analysis and bibliographic review, in view of the indispensability of 

environmental compliance in companies and social responsibility from companies to 

stakeholders. Its expected results are to demonstrate that companies that only aim 

at maximizing profits, at any cost, are doomed to failure, since society has 

increasingly opted for companies that perform their activities in harmony with nature. 

In addition, these companies have social responsibility towards all those involved in 

their activities, directly or indirectly, that is, the stakeholders. Thus, it is essential to 

effectively implement an environmental compliance policy for companies that strive 

for efficiency and seek to perpetuate and increase their profits. 

Keywords: Environmental compliance. Sustainable consumption. Corporate social 

responsibility. Stakeholders. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O século XX revelou-se marcado pelo crescimento econômico transnacional 

e por consequência acarretou a globalização dos mercados o aumento do consumo. 

O setor empresarial se tornou responsável pelo atendimento dos mais diversos 

desejos humanos, desde o fornecimento de itens básicos à sobrevivência até a 
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aquisição de supérfluos, entretanto, o rastro negativo impresso na natureza tem sido 

um problema a ser enfrentado por toda a sociedade. 

Diante do constante aumento da degradação ambiental, mostrou-se 

necessário o desenvolvimento de um instituto que tivesse como finalidade precípua 

o equilíbrio entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico. Dessa 

forma, uma possível solução se revelou por meio do chamado compliance - um novo 

modelo jurídico à implementação do cumprimento das normas atinentes a padrões 

éticos, preventivos e jurídicos aos quais a atividade empresarial ainda não está 

adaptada.  

Nesse sentido, a atuação do compliance, na seara ambiental, surge como um 

instrumento de efetivo cumprimento das normas ambientais. Para tanto, se mostra 

necessário implementar estratégias que sejam capazes de medir o desempenho de 

todas as ações destinadas ao controle ambiental, com a finalidade de prevenir 

autuações, multas, instaurações de processos administrativos, cíveis e criminais. A 

despeito de viver-se em pleno século XXI, muitas empresas ainda apresentam 

resistência ao cumprimento da legislação ambiental por acreditarem que a adoção 

de medidas preventivas constitui algo custoso e que não traz benefícios à empresa.  

Contudo, tal realidade vem sendo, aos poucos, modificada. Atualmente, 

observa-se que ao mesmo tempo em que a sociedade esgota os recursos naturais, 

aumenta sua ânsia de preservá-lo. Assim, diante da busca pelo desenvolvimento 

sustentável, a sociedade tem despertado maior interesse em empresas que 

executam suas atividades em harmonia com a natureza. Dessa feita, a pessoa 

jurídica que não priorizar estratégias que visem diminuir os riscos ambientais, 

dificilmente conseguirá sobreviver em meio ao mercado de consumo vigente.  

Diante desse cenário, nota-se a imprescindibilidade em se discutir o papel das 

empresas, no intuito de se articular ações conjuntas entre Estado, sociedade e 

empresas, na busca de se encontrar mecanismos viáveis para que as empresas 

adequem suas atividades ao compliance ambiental e às expectativas das partes 

interessadas. Nessa esteira, frente ao aumento da procura por produtos e empresas 

ambientalmente corretas, a pessoa jurídica é impulsionada a buscar a cautela de 

seus atos e atividades, a fim de se adequar às normas vigentes, assumindo uma 
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postura de prevenção de riscos desnecessários oriundos da não observância da 

legislação ambiental. 

No âmbito do Direito Ambiental, o advento da sociedade de risco corresponde 

ao surgimento da segunda geração de problemas ambientais, a qual se caracteriza 

pela preocupação com o futuro, isto é, com esses novos riscos que a sociedade 

industrial trouxe para si mesma (modernidade reflexiva) e que põem em xeque não 

só os componentes naturais do meio ambiente, mas também a sobrevivência da 

própria espécie humana. Por essa razão, a complexidade da problemática ambiental 

fez com que se viabilizassem estudos e pesquisas no sentido de criar instrumentos 

que possam combater ou mitigar os danos ambientais concernentes à degradação. 

A importância da preservação ambiental recebeu impulso na segunda metade 

do século XX, com a publicação da obra Silent Spring, em 1962, por Carson, ao alertar 

sobre a má utilização de produtos tóxicos e seus impactos sobre o meio ambiente e 

o próprio ser humano; da Declaração de Estocolmo de 1972, da criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lançamento do documento “Nosso Futuro 

Comum” e do Relatório Bruntland em 1987, da Declaração do Rio de 1992, de 

Joanesburgo de 2002 (Rio+10) e do Rio de 2012 (Rio+20), da aprovação em 2015 dos 

“Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, por meio do documento 

“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

entre outros. 

Verifica-se a tensão e acirramento do debate sobre as questões ambientais 

diante da frustração com o constitucionalismo dirigente e suas promessas 

insinceras de efetivação de direitos sociais, bem como, em face da constatação do 

acréscimo de pobreza e de concentração de renda que por fim, resta visível 

irreparáveis danos ambientais. É crescente a consciência da percepção do ser 

humano de que as degradações ambientais ameaçam sua própria existência e das 

gerações futuras.  

Nesse diapasão, a sustentabilidade ambiental e a observância às normas 

ambientais têm se tornado cada vez mais foco de preocupações de estudos 

científicos de caráter interdisciplinar. No Brasil, principalmente após os desastres 

ambientais de Mariana e de Brumadinho, a preocupação com o risco ambiental está 

em evidência. 
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Vale mencionar que a Constituição de 1988 representa o ápice da 

sensibilidade ecológica, ao estabelecer o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado status de direito fundamental1. Nesse cenário, ao longo dos últimos anos, 

com o aumento da compreensão crítica acerca das questões ambientais no mundo, 

associado a um crescimento quantitativo das leis protetivas do meio ambiente, tem-

se exigido das empresas ações de prevenções voltadas para a redução do consumo, 

riscos e impactos ambientais de suas atividades. Na esfera desse debate, a 

compliance mostra-se um dos temas mais importantes da gestão empresarial. A 

aplicação do compliance ambiental conjuga desenvolvimento econômico, práticas 

éticas e respeito à legislação vigente, inclusive, com relação à preservação do meio 

ambiente. Sabe-se que o mercado tende a exigir o respeito às condutas éticas, em 

consonância com normas vigentes, para a consolidação de um novo comportamento 

por parte das empresas 

A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com orientação 

epistemológica na teoria crítica e congrega teoria e práxis na articulação do Direito 

Constitucional, Ambiental e Empresarial, utiliza técnicas de revisão bibliográfica, e 

aponta para a imprescindibilidade do uso da técnica de compliance ambiental nas 

empresas, como item inerente à responsabilidade social das empresas. Tem como 

resultados esperados demonstrar que é possível e necessário preservar a natureza, 

garantir a efetivação da dignidade humana, e ao mesmo tempo preservar a saúde 

financeira da empresa. O primeiro passo diz respeito à manutenção da política de 

Compliance ambiental para empresas que zelam pela eficiência e buscam perpetuar 

e aumentar os seus lucros.  

 

COMPLIANCE AMBIENTAL 

 

Vale  iniciar  esse tópico por meio da análise da expressão “sociedade de risco” 

                                                     
1 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. 
² “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. 
(CMMAD, 1991, p. 46) 
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que foi cunhada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck (2015), para designar a sociedade 

pós-industrial, em que consequências incertas e indesejadas passam a ser forças 

dominantes na história. Nesse contexto a produção de riqueza é sistematicamente 

acompanhada da produção social de riscos (1992, p. 22). A partir da revolução 

industrial, o rápido crescimento econômico se faz acompanhar pela degradação do 

meio ambiente. Apesar disso, ao longo do século XIX, a efetiva aplicação da teoria 

do risco aos danos ambientais demorou a ser implementada, visto que “apenas 

recentemente, no século XX, o homem começa a perceber os problemas relacionados 

ao mau uso dos recursos ambientais”. (LEMOS, 2008, p. 93). Essa sociedade de 

riscos demandas ações efetivas de preservação que perpassam pelas técnicas de 

compliance ambiental e de responsabilidade social das empresas 

A ideia de programas de compliance teve origem nos Estados Unidos, quando 

as agências reguladoras começaram a emergir. Em 1906, com a promulgação do 

Food and Drug Act 2  e a criação do FDA3 , o governo norte-americano criou um 

modelo de fiscalização centralizado, como forma de regulares determinadas 

atividades relacionadas à saúde alimentar e ao comércio de medicamentos. Porém, 

foi devido às instituições financeiras que o compliance avançou. 

Em 1913, foi criado o Federal Reserve System (Banco Central dos EUA), o qual 

teve como objetivo a criação de um sistema financeiro mais estável, seguro e 

adequado às leis.  Em 1977, foi promulgado o Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, 

a lei anticorrupção transacional norte-americana, obrigando as empresas a manter 

livros de registros que refletissem precisamente suas transações e a estabelecer um 

sistema adequado de controles internos.  

                                                     
2 O Food and Drug Act foi a primeira de uma série de leis significativas de proteção ao consumidor 
promulgada pelo Congresso no século 20 e levou à criação da Food and Drug Administration . Sua 
finalidade principal era interditar o tráfego estrangeiro e interestadual em produtos de alimento e de 
droga adulterados e dirigiu os EU Bureau de Química para inspecionar produtos e referir réus aos 
promotores de justiça.   
3 A Food and Drug Administration (FDA ou USFDA) é uma agência federal do Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos dos Estados Unidos, um dos departamentos executivos federais dos Estados 
Unidos. A FDA é responsável pela proteção e promoção da saúde pública através do controle e 
supervisão da segurança alimentar, produtos de tabaco, suplementos dietéticos, prescrição e over-
the-counter medicamentos farmacêuticos (medicamentos), vacinas, biofarmacêuticos, transfusões 
de sangue, dispositivos médicos, radiação eletromagnética (ERED), cosméticos e alimentos para 
animais e produtos veterinários.   
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Em 1991, a Comissão de Penas dos EUA publicou o documento Diretrizes 

Federais para a Condenação de Organizações, articulando os elementos específicos 

de um programa de compliance e ética eficientes. Segundo esse documento, as 

empresas que apresentassem tais programas teriam penas mais brandas. A esse 

respeito, Candeloro, Rizzo e Pinho (2012, p.30) por sua vez, definem e ressaltam a 

importância do Compliance como:  

 

Um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legal que, uma vez 

definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da 

instituição no mercado em que atua, bem como as atitudes de seus funcionários; 

um instrumento capaz de controlar o risco de imagem e o risco legal, os 

chamados ‘riscos de compliance, a que se sujeitam as instituições no curso de 

suas atividades. (2012. p. 30) 

 

Por sua vez, a expressão “risco de compliance” é definida como risco legal, de 

sanções regulatórias, de perda financeira ou perda de reputação, que uma 

organização pode sofrer como resultado de falhas no cumprimento de leis, 

regulamentações, códigos de conduta e das boas práticas (COIMBRA E MANZI, 2010, 

p. 42).  

Para Negrão e Pontelo (2014, p. 193), a gestão de riscos consiste em atuar 

preventivamente, permitindo avaliar os riscos e os respectivos controles, focando na 

verificação de sua eficiência e eficácia. Esse deve ser o objetivo principal da gestão 

de riscos: conhecer os seus fatores e atuar nos controles, visando eliminar os seus 

impactos na organização.  

Em tempos remotos a natureza parecia refletir aspectos de inesgotável, 

entretanto, com o incremento da sociedade de mercados internacionais, e do 

supercapitalismo, com marcas de consumo desenfreado, essa visão mudou 

demonstrando a finitude dos recursos naturais. Com isso, mostrou-se necessário o 

desenvolvimento de um instituto que tivesse como finalidade principal o equilíbrio 

entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico. Algo que 

complementasse os princípios que norteiam a aplicação do Direito Ambiental, que 
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saísse do âmbito teórico da legislação vigente e viesse oferecer plena efetividade à 

prevenção de riscos na esfera empresarial. 

Nesse cenário, o compliance ambiental consiste na aplicação da legislação 

ambiental, da ética e da postura socioambiental no seio da empresa, seja no aspecto 

preventivo ou corretivo. Como explica Maria Rosa Selvati Martins e José Geraldo 

Ferreira da Silva: “serão os mecanismos de incentivo, sanção e coerção do Direito 

que conduzirão aqueles que se utilizam dos recursos naturais a adequarem suas 

atividades aos padrões ambientalmente aceitáveis pela sociedade” (SILVA, 2015, p. 

32). 

Assim, é esperado do compliance ambiental, a redução de custos na empresa, 

posto que a adoção de boas práticas ambientais leva à prevenção de multas e gastos 

processuais desnecessários e a uma boa imagem da empresa perante os seus 

acionistas e a sociedade em geral. A função do compliance deve abranger não 

somente a antecipação das irregularidades, mas estabelecer um programa a fim de 

evitar o surgimento delas, abrangendo não somente os riscos inerentes à atividade 

da empresa, mas abarcando, também, a prevenção ao meio ambiente através de 

práticas que visem resguardar a natureza que, por diversas vezes é deteriorada sob 

o fundamento do desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, existe uma cobrança da sociedade para que as empresas 

incorporem em seus negócios práticas ambientalmente corretas (compliance 

ambiental) mantendo-se em conformidade com as normas ambientais vigentes e, 

com isso, as empresas utilizarem o seu desempenho ambiental para reforçar sua 

competitividade e proporcionar uma boa imagem da empresa frente ao mercado e 

consumidores. 

Destarte, o compliance ambiental se revela de importância ímpar na 

conscientização do mercado consumidor diante de suas práticas à natureza e à 

sociedade, que exige das empresas o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental. Necessário lembrar que em relação às normas ambientais, 

ainda não existe previsão legal da atuação do compliance no âmbito empresarial, 

muito embora a responsabilização penal da pessoa jurídica tenha previsão expressa 

na Constituição Federal de 1988 e na Lei dos Crimes Ambientais. 
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Apesar disso, tramita atualmente na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 

5442/2019 que regulamenta os programas de conformidade ambiental em empresas 

públicas e privadas que exploram atividade econômica potencialmente lesiva ao 

meio ambiente. Entre outros pontos, o texto proíbe a concessão de fomentos 

estatais, como subsídios e financiamento público, as empresas que não possuam 

programa de conformidade ambiental efetivo. (Fonte: Agência Câmara de Notícias - 

23/01/2020) 

Afirmam os deputados Rodrigo Agostinho (PSB-SP) e Luiz Flávio Gomes 

(PSB-SP), na justificativa do projeto que “as recentes tragédias envolvendo o 

rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho (MG) reacenderam o debate 

sobre o desenvolvimento de novos instrumentos de preservação do meio ambiente. 

Também chamada de compliance ambiental, a conformidade ambiental consiste na 

adoção de práticas internas de cumprimento da legislação ambiental e prevenção de 

ações lesivas ao meio ambiente. Assim, ao mesmo tempo em que promove a 

observância das exigências legais, o compliance ambiental é uma importante 

ferramenta na redução de riscos ambientais relacionados às atividades das pessoas 

jurídicas exploradoras de atividade econômica”, afirmam os deputados na 

justificativa do projeto. 

Os autores do projeto destacam que a proposta não prevê a obrigatoriedade 

da implementação de programas de compliance ambiental, mas cria incentivos para 

a sua adoção. Entre eles: a imposição das sanções penais e administrativas 

previstas na legislação ambiental a empresas deverá levar em conta a existência de 

programa de conformidade ambiental; a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios não poderão realizar parceria público-privada com empresas que não 

possuam programa de compliance ambiental, e nem contratar obra, serviço ou 

concessão com valor superior a R$ 10 milhões; os órgãos de financiamento e 

incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados aos 

benefícios à existência de programa de conformidade ambiental. 

Desse modo, entende-se que a aprovação do citado projeto de lei é, pelo 

menos incialmente, medida que se impõe no árduo caminho de combate à práticas 

empresariais nocivas a sustentabilidade ambiental. 
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O BOM NEGÓCIO DA SUSTENTABILIDADE  

 

É indiscutível que para minimizarmos os problemas ambientais vigentes, se 

faz necessário uma nova postura de todos, mas, principalmente dos empresários e 

administradores, que devem considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar 

concepções administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a 

capacidade de suporte do planeta.  

Para BARBIERI as preocupações ambientais dos empresários são 

influenciadas por três grandes conjuntos de forças que interagem entre si: o governo, 

a sociedade e o mercado. Assim, as pressões da sociedade e medidas 

governamentais são essenciais para que ocorra envolvimento das empresas em 

matéria ambiental. 

Há algumas décadas consultores da área já profetizavam “o bom negócio da 

sustentabilidade” (ALMEIDA, 2009) e o seu valor quando atrelada à imagem da 

corporação. Nesse sentido, crescem o número de corporações que operam com bens 

ambientais ou se preocupam com a redução da sua “pegada ecológica”: 

 

A Pegada Ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a 

pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. 

Expressada em hectares globais (gha), permite comparar diferentes padrões de 

consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Um 

hectare global significa um hectare de produtividade média mundial para terras 

e águas produtivas em um ano. Disponível em https://www.wwf.org.br  

 

Jonh Elkington, (2012, p. 109-111) explica que guiar as corporações na 

transição para tornar-se empresas sustentáveis exige mudanças drásticas no 

desempenho destas. Tais mudanças devem ser diuturnamente medidas por meio de 

indicadores de sustentabilidade que vão além do desempenho financeiro e físico do 

capital, é dizer, exige também a avaliação de capital social, humano e natural 

envolvidos. Dessa forma, as empresas deverão realizar internamente auditorias de 

sustentabilidade que expressem as necessidades e expectativas emergentes em 

face das linhas dos pilares econômico, ambiental e social. Esses pilares não são 
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estáveis e, por consequência, apresentam-se em um fluxo constante de movimentos 

independentes. À medida que cada pilar vai ao encontro das linhas de interconexão, 

ou se contrapõem entre si, geram o tríplice resultado e criam ou não valores para os 

acionistas e para a sociedade 

Nesse cenário, surgem as “Rotulagens Ambientais” ou “Selos Verdes” que são 

certificações de produtos adequados ao uso que apresentam menor impacto no 

meio ambiente em relações a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado. 

O Brasil possui, desde 1993, o Selo Qualidade Ambiental da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – representante da Organization for 

International Standarlization (ISO) no país”. (MOURA, 2013, p. 12) além disso, possui 

também o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA: 

 

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, 

baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e 

governança corporativa. Também amplia o entendimento sobre empresas e 

grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de 

qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, 

transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho 

empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de 

mudanças climáticas. Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br 

 

No Ceará, o Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, em dezembro de 

2019, um projeto de lei (PL Nº 8471) de autoria do Governo do Estado, que cria 

oficialmente o Selo Empresa Sustentável, a proposta visa destacar as empresas do 

Ceará que investem no meio ambiente. 

O selo de empresa sustentável é um programa de Certificação Ambiental 

Pública, instituído pela Lei Estadual Nº 17.178, de 15 de janeiro de 2020 que 

identificará as Empresas que desenvolverem boas práticas ambientais, eliminando 

os desperdícios, desenvolvendo tecnologias e metodologias limpas e reciclando 

insumos, em direção ao desenvolvimento sustentável e à proteção do Meio 

Ambiente.  
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Observa-se, com isso, que o setor empresarial tem buscado cumprir as leis e 

normas ambientais, além de se adequar à responsabilidade ambiental, 

principalmente com a instituição do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e a busca 

das certificações ISO. 

Para tanto, as empresas também buscam certificação pelo Sistema ISO 14001 

e/ou 26000, emitem seus relatórios de Sustentabilidade pela Global Reporting 

Iniciative – GRI, com qualidade atestada em gestão ambiental e responsabilidade 

social, apresentando uma série de vantagens competitivas e até o aumento do 

faturamento quando conseguem agregar o valor sustentabilidade à imagem do 

negócio. 

De acordo com a definição na norma NBR ISO 14001:2015: 

 

Um sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura desenvolvida para 

auxiliar as organizações, independentemente de seu tipo ou porte, a planejar 

consistentemente ações, revenir e controlar impactos significativos sobre o meio 

ambiente, gerenciar riscos e melhorar continuamente o desempenho ambiental 

e a produtividade. Além destes aspectos, um SGA permite avaliar e monitorar a 

conformidade em relação ao atendimento dos requisitos legais. 

 

No entendimento de Ruppenthal (2014), um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) é um “conjunto de procedimentos que visa a ajudar a organização empresarial 

a entender, controlar e diminuir os impactos ambientais de suas atividades, produtos 

ou serviços.” A norma estabelece os requisitos para um SGA, sem definir o que se 

deve fazer exatamente, de forma que as empresas podem desenvolver suas próprias 

soluções (OLIVEIRA; SERRA, 2010). Apesar disto, infelizmente, o que se vislumbra, na 

prática, em termos de governança, muitas vezes, são atuações fragmentadas e 

desconexas, que desconhecem os padrões inerentes ao desenvolvimento 

sustentável. 

Jonh Elkington define sustentabilidade como sendo “o princípio que assegura 

que nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e 

ambientais disponíveis para as futuras gerações”. Em sua obra, o autor desenvolveu 

parâmetros que devem ser utilizados pelas empresas para que elas consigam 
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adequar suas atividades aos pilares da sustentabilidade, com vistas a auxiliar no 

alcance dos seguintes objetivos: proteção e qualidade ambiental, prosperidade 

econômica e justiça social. As empresas devem buscar lucratividade de forma 

sustentável, focando no desenvolvimento econômico e socioambiental na condução 

dos seus negócios (RIBEIRO; DINIZ, 2015). 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAOAMBIENTAL DAS EMPRESAS  

 

Conforme esclarece Jean Tirole, (2020, p. 200) a responsabilidade social da 

empresa, de acordo com a comissão europeia, é um “conceito segundo o qual as 

empresas integram as preocupações sociais, ambientais e econômicas em suas 

atividades e suas interações com suas partes interessadas numa base voluntaria.”  

Archie Carroll, em 1979, propôs um modelo conceitual tridimensional de 

performance social das empresas, no artigo “Three-dimensional conceptual model 

of corporate performance”. Nesse modelo, ao estruturar as dimensões da RSE, ele 

conseguiu demonstrar que o lucro é indissociável de uma gestão pautada em 

responsabilidade social, haja vista fazer parte do complexo jogo de 

responsabilidades.  

Concebeu esse modelo em formato de cubo com três dimensões integradas: 

a filosofia da responsividade social (philosophy of social responsiveness); as 

categorias de responsabilidade social (discricionária, ética, legal e econômica); e as 

questões sociais a estas envolvidas (social issues involved) 

Deve-se registar que esse modelo Carroll preocupou-se em esclarecer alguns 

componentes da RSE. Em face disso, ofereceu a seguinte definição: “a 

responsabilidade social dos negócios abrange as expectativas econômicas, legais, 

éticas e discricionárias que a sociedade tem das organizações em um determinado 

momento. (1979, p.497) 

Esclarece Randal Pompeu que a categoria da responsabilidade social é a 

categoria mais abordada pela literatura, sobretudo por representar as quatro 

categorias da responsabilidade social empresarial, considerada uma definição de 

RSE justaposta ao modelo conceitual de performance social das empresas. Acerca 

das questões sociais, aponta que deve existir a identificação dos problemas 
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vinculados a essas responsabilidades, a exemplo de discriminação no emprego, 

segurança de produtos, saúde ocupacional entre outros. Argui, ainda, que a filosofia 

de responsiveness é “estratégia subjacente à resposta das empresas à 

responsabilidade social e questões sociais (de reação, de defesa, de acomodação e 

proatividade)”.(2011, p. 30/31) 

Segundo Gilson Karkotli (2007, p. 18), o surgimento do termo stakeholders 

(partes interessadas) foi atribuído à General Electric Company, que, no período da 

Grande Depressão de 1929, identificou quatro grupos de stakeholders: acionistas, 

empregados, clientes e comunidade em geral. Em 1963, o termo reapareceu em 

memorando interno do Stanford Research Institute com o propósito de contrapor-se 

à noção de que o grupo de acionistas seria o único ao qual a administração 

empresarial deveria apresentar respostas. 

Em sua obra “Strategic management: a stakeholder approach”, Edward 

Freeman (2010, p. 53) definiu stakeholders como “qualquer grupo ou indivíduo que 

possa afetar ou é afetado pela consecução dos objetivos de uma organização”. 

Nesse ínterim, a concepção de gerenciamento estratégico imiscui-se à ideia dos 

stakeholders, referindo-se à necessidade de a organização administrar seus 

relacionamentos com as diversas partes interessadas de maneira orientada a 

produzir ações concretas. 

Consoante Pupim de Oliveira (2008, p. 95-96), a visão dos stakeholders amplia 

as responsabilidades da empresa, sobretudo por incluir grupos legitimamente 

interessados no funcionamento da empresa, seja porque impactam ou são 

impactados pela atividade empresarial. Cabe a esses grupos acompanhar questões 

relativas ao uso dos recursos corporativos, como financeiros, ambientais e sociais. 

Isso confere à empresa múltiplos objetivos, que ao serem atingidos alçam à empresa 

ao status de instituição responsável, despertando o interesse da sociedade sobre o 

atuar dessa empresa, de tal modo a afetar o desempenho da empresa como um todo. 

Nesse sentido, Jean Tirole ainda afirma que a R.S.E, pode ser concebida 

através de comportamento virtuoso adotado pelas empresas, tendo em vista o 

desejo das partes interessadas: “Nesses casos, a empresa é um vetor de uma 

demanda de comportamento pró-social. Ela adota um comportamento de 

responsabilidade social por conta da parte interessada. Assim, a empresa 
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corresponde a uma demanda de sua clientela que está disposta a pagar o extra por 

isso e ela maximiza lucro” (TIROLE, 2020, p. 202) 

No âmbito de uma empresa, ao trazer a integração das métricas de avaliação, 

certificação e emissão de relatórios de sustentabilidade, com atenção aos pactos 

internacionais, trabalhando-as de forma sistêmica, atende aos padrões globalizados 

e incentiva a atração de stakeholders Em tempos de amplo acesso as informações 

com o constante crescimento das redes sociais, a adoção de uma efetiva política de 

compliance atenta aos requisitos de sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental, tornar-se fundamental, pois também incentiva a atração de 

stakeholders.  

Assim, se mostra necessário enfatizar a chamada equidade geracional, visto 

que “por ser racional, o ser humano possui uma ética solidária em relação a todas as 

formas de vida, sendo responsável por suas condutas, que influenciam a atual 

geração, bem como as futuras”. (BELCHIOR, 2015a, p. 125). Surge, assim, uma 

dimensão da segurança jurídica ambiental afim de efetivar a justiça ambiental 

pautada na solidariedade intergeracional. Com isso, observa-se que um número 

crescente de empresas vem se preocupando com suas próprias posturas (em que 

pese experiências negativas nesse âmbito), graças a consolidação do paradigma do 

desenvolvimento sustentável² num tripé formado pelas dimensões social, 

econômica e ambiental, simultaneamente (BARBIERI et al., 2010) 

Segundo Martins e Silva (2015) é “uma questão de manutenção da 

competitividade, uma vez que o mercado está, a cada dia, mais aberto e competitivo, 

fazendo com que as empresas tenham que se preocupar com o controle dos 

impactos ambientais”. 

Vale registrar a importante lição de TRENNEPOHL: 

 

O mercado global já não comporta com facilidade as políticas de exploração das 

grandes empresas quando não estão em sintonia com as aspirações ambientais 

desse início de século, ou seja, com a responsabilidade social empresarial dentre 

seus objetivos de integração.  
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A crise ecológica é uma crise institucional da sociedade industrial e não simples 

problema ambiental. Os riscos gerados por essa nova fase industrial somente 

dizem o que não deve ser feito, não apontam o que se deve fazer. 

 

Verifica-se, pois, que existem diversos inconvenientes às empresas que não 

observam as normas ambientais e que, de alguma maneira, possam causar danos 

ao meio ambiente. Além dos riscos operacionais, jurídicos e financeiros, também 

podem advir inconvenientes no diz respeito à manutenção da marca e da sua 

reputação, haja vista, inclusive, o abalo da imagem empresarial junto aos seus 

parceiros (stakeholders) – consumidores, acionistas, fornecedores, comunidade etc. 

–, com desdobramentos que podem se agravar em consequência da sociedade em 

rede virtual (internet), em que as notícias boas, ruins e falsas (fake news) possuem 

um fluxo maior que outrora da mídia apenas impressa; uma das características da 

era do capitalismo informacional (CASTELLS, 1999) 

Desta forma, para muitas empresas a seara ambiental constitui um 

investimento atraente de publicidade que eleva sua imagem frente aos demais 

consumidores, investidores, fornecedores e todos os envolvidos direta ou 

indiretamente com sua respectiva atividade. Estratégias de marketing atrelado o 

nome da pessoa jurídica com proteção e ganho ao meio ambiente, também estão 

sendo ainda mais utilizadas pelas grandes empresas que notaram ser de 

importância para os lucros com vendas do seu produto e com a utilização de 

programas de proteção ao ambiente e de manuseio sustentável da sua produção.  

Nesse cenário, deturpando toda a lógica ambiental, infelizmente ainda 

observa-se o chamado Greenwashing: Expressão utilizada por ambientalistas para 

designar práticas de sustentabilidades divulgadas pelas empresas como estratégia 

para valorizar sua imagem, sem que suas ações correspondam à propaganda feita. 

(VOLTOLINI, 2011, p. 63.) Portanto, se faz necessário saber se as empresas adotam 

esse comportamento, ou seja, promovem ações de proteção do meio ambientes 

insignificantes, mas altamente midiatizadas, em vez de privilegiar esforços reais ao 

meio ambiente 

Serge Latouche (2012)  inaugura a conscientização da força do consumidor 

por intermédio da teoria do decrescimento econômico como maneira de frear a 



 

 

 
 

Nydia Maria Costa Andrade de Carvalho; Gina Vidal Marcilio Pompeu  | 141 

 

produção e o consumo exacerbados, em outro aspecto, assevera Gina Pompeu 

(2012) para a responsabilidade social das empresas, que uma vez superadas as 

etapas morais, legais e éticas, inerentes à formação do capital social, devem engajar 

a atuação de importantes agentes de desenvolvimento econômico, que contribuem 

para o desenvolvimento igualitário e sustentável de uma sociedade mais 

homogênea. Esse novo modelo de gestão empresarial é capaz de conciliar 

crescimento econômico, desenvolvimento humano e respeito ao meio ambiente.  

Constata-se que propostas de prevenção ambiental muitas vezes ainda esbarram na 

política de maximização dos lucros a qualquer custo, porém esses entraves devem 

ser superados por meio de uma visão de médio e longo prazos, que concilie os 

interesses de todos os stakeholders, dentre eles os interesses da preservação e da 

reparação de danos ambientais. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com o constante aumento da degradação ambiental, a sociedade tem 

despertado maior interesse em empresas que executam suas atividades em 

harmonia com a natureza, na busca do almejado desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto entra em cena o compliance ambiental, instrumento eficaz para a 

integração dos objetivos comuns das pessoas físicas, jurídicas e a natureza. Por 

meio do efetivo cumprimento das normas atinentes a padrões éticos, preventivos e 

jurídicos, obtém-se maior preservação do meio ambiente, através de ações reais que 

contribuirão para a diminuição dos impactos ambientais, garantindo assim, a tão 

almejada harmonia entre o progresso humano e a preservação da natureza como um 

todo. 

No atual contexto, a pessoa jurídica ganhou o status de agente eficiente e 

capaz de importantes transformações no meio social, bem como por sua atuação 

mercado de consumo. Tal fato tem aumentado a responsabilidade das empresas no 

que diz respeito à sociedade, ao meio ambiente e ao bem comum. Dessa feita, a 

pessoa jurídica que não priorizar estratégias que visem diminuir os riscos 

ambientais, dificilmente conseguirá sobreviver em meio ao mercado de consumo 

vigente, posto que as mesmas possuem responsabilidade social para com todos 



 

 

 

 
142 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

aqueles envolvidos, direta ou indiretamente, em suas operações como: os 

trabalhadores, consumidores, acionistas, fornecedores, comunidade, ou seja, os 

stakeholders.  

Verifica-se, pois, que existem diversos inconvenientes às empresas que não 

observam as normas ambientais e que, de alguma maneira, possam causar danos 

ao meio ambiente. Além dos riscos operacionais, jurídicos e financeiros, também 

podem advir inconvenientes de natureza reputacional, principalmente na atual 

sociedade em rede virtual (internet). Apesar disso, ainda se constata uma 

predominante política de maximização dos lucros a qualquer custo, na qual muitas 

vezes surgem as ações de proteção do meio ambiente insignificantes, mas altamente 

midiatizadas.  

Portanto, percebe-se a urgente necessidade de a sociedade reordenar as 

atitudes e se adaptar a uma nova forma de entender as relações humanidade-meio 

ambiente, substituindo a centralidade do Homem (posição antropocêntrica) pela da 

natureza (alternativa ecocêntrica), adaptando estilos de desenvolvimento económico 

e social ecologicamente desejáveis e sustentáveis 
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 7. MULHER INDÍGENA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: LUTAS E RESISTÊNCIA  
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Resumo 

Por meio desse artigo tem-se o objetivo de apresentar reflexões sobre a mulher 

indígena, direitos e voz, na sociedade brasileira e, particularmente, na Amazônia 

Legal. Observa-se as dimensões de gênero e de etnia, de modo a construir o percurso 

das experiências contemporâneas, a atuação nas comunidades em que vivem e o 

desempenho de iniciativas para alcançar melhores condições de sobrevivência dos 

povos tradicionais da Amazônia. Objetiva, ainda, mostrar a busca pela construção de 

identidades, a importância do trabalho associativo que, ao mesmo tempo, se traduz 

na luta para preservar tradições étnicas e romper com as desigualdades específicas 

de seu gênero e obter reconhecimento. O estudo mostra contextualização 

geográfica, demográfica e econômico-social da Amazônia internacional e brasileira, 

para possibilitar visão do espaço territorial onde se constroem essas relações e, 

nessa linha de raciocínio, traça perfil do universo indígena nacional e regional. Nesse 

viés, propõe reflexão sobre o marco legal e institucional para as defesas dos direitos 

desses povos, com olhar particular para a proteção do segmento feminino. Ao final, 

tece, especialmente, considerações sobre a atuação das mulheres indígenas na 

Amazônia brasileira, a forma como têm estabelecido o seu protagonismo e 

resistências, os principais problemas enfrentados e os itens prioritários da agenda 
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de reivindicações. A metodologia utilizada é a de análise de dados estatísticos e do 

referencial doutrinário e legislativo e a observação de pesquisadores.  

Palavras-chave: Amazônia. Mulheres indígenas. Associações de mulheres indígenas 

da Amazônia. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to present reflections on indigenous women in brazilian 

society and particularly in the Legal Amazon, observing the dimensions of gender and 

ethnicity, in order to build the course of their contemporary experiences, in which they 

live and the performance of their initiatives to achieve better survival conditions for 

their peoples. It also aims to show the search for the construction of identities, the 

importance of associative work that, at the same time, translates into the struggle to 

preserve ethnic traditions and to break with the specific inequalities of their gender 

and gain recognition. The study shows the geographic, demographic and socio-

economic contextualization of the Brazilian and international Amazon, in order to 

provide a view of the territorial space where these relationships are built and, in this 

line of reasoning, traces the profile of the national and regional indigenous universe. 

In this bias, it proposes reflection on the legal and institutional framework for 

defending the rights of these peoples, with a particular focus on protecting the female 

segment. In the end, she makes special reference to the role of indigenous women in 

the brazilian Amazon, how they have established their protagonism and resistance, 

the main problems faced and the priority items of their agenda of claims. The 

methodology used is the analysis of statistical data and the doctrinal and legislative 

framework and the observation of researchers. 

Keywords: Amazon. Indigenous women. Associations of indigenous women of the 

Amazon. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A desigualdade de gênero e a divisão sexual são questões ainda presentes na 

sociedade e têm sido priorizadas nas pesquisas sociais nas últimas décadas; visam 

fomentar o debate e apoiar as iniciativas para romper a discriminação da qual as 
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mulheres são vítimas, garantir  autonomia, eliminar as diferenças, enfim, possibilitar 

o empoderamento feminino, permitindo-lhes fazer suas próprias escolhas. 

Se no plano geral essa temática é relevante, adquire maior destaque quando 

se avalia a situação de segmentos específicos da sociedade para os quais a 

discriminação assume enfoque duplo. Esse é o caso das mulheres indígenas que são 

afetadas tanto em decorrência de sua condição feminina, quanto étnica. 

Essas mulheres também têm reivindicado seus direitos e disputado espaço de 

relevância social e política, se organizado em associações na busca de melhor 

qualidade de vida para suas comunidades tradicionais e para que se tornem sujeitos 

de sua própria história. Nesse contexto defendem que esses povos devem ser 

respeitados pela riqueza da diversidade sociocultural, por suas trajetórias históricas 

e sociais únicas, e pelo vasto conhecimento tradicional de que dispõem. Com essa 

perspectiva é que se desenvolve o presente artigo que, ao refletir sobre o papel da 

mulher e os desafios enfrentados, centra sua análise principal na mulher indígena na 

Amazônia brasileira e a trajetória para fortalecer o seu protagonismo na articulação 

da agenda de reivindicações, em face dos principais problemas que afligem as suas 

comunidades e a elas próprias.  

Assim, em princípio, optou-se em apresentar a Amazônia com suas interfaces 

internacional e regional, a magnitude de suas condições geográficas, econômicas e 

ambientais, além das características de sua população, com enfoque especial para 

o universo indígena que a habita, de modo a dimensionar o cenário objeto da análise. 

Em seguida, procurou-se firmar o marco legal e institucional definido por algumas 

organizações internacionais de defesa dos povos gentis e que, muitos deles, foram 

ratificados pelo Brasil e integram o ordenamento jurídico pátrio, assim como, 

elencam-se os atos normativos nacionais relacionados à questão. Ênfase é dada à 

Constituição Federal de 1988, e aos avanços em termos de direitos de povos 

indígenas, com o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, além da 

garantia dos direitos territoriais, dentre outros.  

Como tema principal, a mulher indígena da Amazônia brasileira é apresentada 

sob a ótica de seu protagonismo, liderança e superação e, nessa perspectiva, são 

enfatizados os temas de maior relevância para a proteção e promoção de seus 

direitos, bem como apresentada a trajetória de lutas e busca de visibilidade para as 
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causas que defendem. Desse modo, espera-se contribuir para o avanço das 

reflexões sobre as identidades étnicas e de gênero. Chama-se atenção para o 

enfrentamento de questões peculiares para a realidade local. 

Utiliza-se metodologia crítica de revisão bibliográfica, documental e 

legislativa, além da análise de dados estatísticos secundários, seguindo a orientação 

técnica do Grupo de Pesquisa de Relações Econômicas Políticas e Jurídicas na 

América Latina, REPJAL, da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e sua atuação em 

parceria com o Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA). 

 

1 AMAZÔNIA. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, DEMOGRÁFICA E ECONÔMICO-

SOCIAL 

 

A Amazônia é uma região que tem despertado o interesse de estudiosos de 

diversos matizes, pela importância que assume, tanto no contexto geopolítico pela 

sua dimensão continental, integrada por territórios de vários países, quanto na 

relevância para o meio ambiente dada a diversidade da fauna e flora de seu bioma 

de floresta tropical úmida e das reservas de água doce que é depositária. Do mesmo 

modo, os povos tradicionais da floresta tem sido o objeto da atenção de organismos 

nacionais e internacionais que sinalizam pela urgência de sua proteção. 

Arthur Reis (1966) afirma que não há uma Amazônia, desse modo não haverá 

um único conceito, sendo impossível defini-la como um todo homogêneo, harmônico 

e global, em que pese, adverte o autor que ao se pensar na região, deve-se ter em 

mente espaço físico integrado pela imensidão da bacia amazônica e coberto por 

floresta de alto porte de continuidade e heterogeneidade que impressionam a todos. 

Assim, várias são as definições de Amazônia e diversos os critérios para tal, 

seja por meio da delimitação pela área de influência da maior bacia hidrográfica do 

mundo, com mais de 7 milhões de km², ou mesmo pelo critério legal como o utilizado 

pelo Tratado de Cooperação Amazônica ou pela legislação brasileira.  

Samuel Benchimol (1996) assevera que a ideia original de uniformidade do 

ponto de vista geográfico da Amazônia foi substituída por estudos que constataram 

a diversidade de paisagens, regiões, zonas fisiográficas e ecossistemas 

diferenciados. Dessa perspectiva, o autor propõe a seguinte classificação: Amazônia 
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atlântica, correspondente a cerca de 1.000 km do litoral oceânico, dos estados do 

Amapá, Pará e Maranhão; Amazônia ribeirinha, levando em conta a sua bacia 

hidrográfica; Amazônia mediterrânea setentrional limitada pelo escudo cristalino e 

sistema orográfico das Guianas; Amazônia mediterrânea meridional, considerada 

região de transição entre a floresta tropical chuvosa e o chapadão do Brasil central; 

e Amazônia cisandina que se inicia em Rondônia e na região do Alto Amazonas e 

termina na nascente no rio Ucayale e no principal tributário rio Marañon. 

De todo modo, para a finalidade desse estudo, a região será tratada 

especialmente pela ótica nacional, com a necessária contextualização na sua 

dimensão internacional. 

 

1.1 A Amazônia Internacional 

 

A Amazônia Sul Americana, também denominada Amazônia Internacional ou 

Pan-Amazônica é integrada pelos países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. A também chamada Grande 

Amazônia ocupa área de 7,5 milhões de km², corresponde a 40% da superfície total 

da América do Sul e dos quais 65,7% estão em território brasileiro (FILHO, 2006). É 

considerada universo em si, representando: 1/20 da superfície terrestre; 1/5 das 

disponibilidades mundiais de água doce; 1/3 das florestas latifoliadas; 1/10 da biota 

universal. (BENCHIMOL, 1996).  

O contingente populacional, entretanto, revela grande extensão territorial 

pouco povoada, atingindo cerca de 38 milhões de habitantes, dos quais 25 milhões 

estão na parte brasileira. (ARAGON, 2007). 

A região amazônica tem despertado o interesse internacional pois é vital para 

o desenvolvimento sustentável global, tanto do ponto de vista estratégico por sua 

localização privilegiada na América do Sul, quanto por seus recursos naturais, 

conforme assinala Piedra-Calderón (2007) destacando que a discussão acerca dos 

riscos de destruição da maior floresta tropical provocou a internacionalização da 

agenda amazônica, ganhando força com o debate de conservação do meio ambiente 

e cooperação internacional, especialmente, a partir da Conferência do Meio Ambiente 

– Eco-92, realizada no Rio de Janeiro.  
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Paulo Nunes (2016) evidencia aspectos de relevância para a região 

amazônica, que sinalizam para a importância de cooperação e integração regional. 

Registra dentre outros: a necessidade de demonstrar soberania sobre o território e 

os recursos naturais, de modo a dar continuidade em projetos econômicos e afastar 

o fantasma da internacionalização; manifestação para a sociedade internacional 

sobre a exclusividade na gestão dos problemas amazônicos que levassem em conta 

a proteção ambiental. Desse modo, e a partir dessa constatação, oito países sul-

americanos, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela 

assinaram, em 3 de julho de 1978, em Brasília, o Tratado de Cooperação Amazônica 

(TCA).  

Para fins desse tratado, a região correspondente está prevista em seu Artigo 

II, incluindo os “territórios das Partes Contratantes na Bacia Amazônica, assim como, 

também, em qualquer território de uma Parte Contratante que, pelas suas 

características geográficas, ecológicas ou econômicas, se considere estreitamente 

vinculado a mesma”. Portanto, esta é outra forma de delimitação espacial da 

Amazônia, que permite várias possibilidades de incorporação de territórios e 

soberanias (TCA, 1978). 

O tratado tem por objetivo a realização de esforços e ações conjuntas entre 

os países signatários, com a finalidade de promover o desenvolvimento harmônico 

de seus respectivos territórios amazônicos, de maneira que possam permitir a 

integração das economias nacionais com a melhoria do nível de vida de suas 

populações, assim como para a preservação do meio ambiente e a conservação e 

utilização racional dos recursos naturais, conforme previsto em seu artigo I (TCA, 

1978).  

Durante muitos anos, o TCA não teve estrutura organizacional que 

possibilitasse alcançar a efetividade de seus propósitos. Vinte anos depois de sua 

assinatura, os países firmaram, em Caracas, Protocolo de Emenda ao Tratado de 

Cooperação Amazônica, criando a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA), entidade internacional dotada de secretaria permanente e 

orçamento próprio. Em dezembro de 2002 foi assinado, no Palácio do Planalto, 

Acordo de Sede entre o Governo brasileiro e a OTCA, que definiu a cidade de Brasília 

para sediar sua Secretaria Permanente da Organização. É a única organização 
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internacional multilateral sediada no Brasil. A OTCA tem experimentado processos 

de relançamento e tentativa de fortalecimento, desenvolvendo Agenda Estratégica 

de Cooperação Amazônica e com projetos conjuntos, especialmente, relativos às 

áreas de meio ambiente, assuntos indígenas, ciência e tecnologia, saúde, turismo e 

inclusão social. (NUNES, 2016). 

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) tem como 

sustentação princípios fundamentais da soberania e do desenvolvimento 

sustentável. Outros objetivos, porém, foram firmados, destacando-se entre esses: 

comércio, infraestrutura física, navegação, cooperação em setores como educação 

e saúde, além da proteção dos povos indígenas. Porém, a entidade alterna sua 

atuação entre a inércia e breves períodos de atividade quando os países-membros 

desejam se insurgir em relação à questões relativas à internacionalização da 

Amazônia ou posicionar-se de forma conjunta nas negociações globais sobre o meio 

ambiente. (NUNES, 2016). 

Entretanto, diante da relevância da região e dos problemas enfrentados, a 

atuação da OTCA ainda não tem o alcance necessário, mesmo considerando que, em 

2018, completará 40 anos da assinatura do tratado original.  

 

2 A Amazônia brasileira ou Amazônia legal 

 

O conceito de Amazônia Legal foi efetivado a partir da necessidade de 

estabelecer proposta de planejamento visando ao desenvolvimento regional e se deu 

com a edição da Lei n.° 1.806, de 06 de janeiro de 1953. Foi criada inicialmente como 

área de atuação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia (SPVEA), o que hoje corresponde à da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O objetivo principal dessa divisão foi 

identificar e reunir unidades político-administrativas do Brasil para que recebessem 

tratamento específico, tendo em conta as suas características climáticas, 

econômicas e sociais. Portanto, a divisão teve por base critérios sócio-políticos e 

não geográficos. Atualmente, ela corresponde à área dos estados da região Norte 

(Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), acrescidos da 
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totalidade do estado de Mato Grosso e dos municípios do estado do Maranhão 

situados a oeste do meridiano 44º O. (IPEA, 2008; IBGEa, 2010). 

A Amazônia Legal é uma área de 5.086.669 km², correspondente a 60% do 

território brasileiro, abrigando todo o bioma Amazônia brasileiro e 20% do bioma 

Cerrado e parte do Pantanal matogrossesense. Apesar de sua extensão territorial, a 

região tem apenas 25,5 milhões de habitantes, ou seja, 13,35% da população nacional 

e a menor densidade demográfica do país (4,8 habitantes por km²) (IPEA, 2008; 

IBGEa, 2010).  

Essa população tem representativa variação interna. Porém, os estados do 

Pará, Maranhão, Mato Grosso e Amazonas concentram a parcela mais significativa. 

Identifica-se certo equilíbrio na divisão entre homens e mulheres com a razão de 

sexos, no total, apresentando índice de 101,2, com diferenças entre os estados, e 

destaque para a superioridade da população feminina no estado do Maranhão. Por 

outro lado, a fecundidade na Amazônia situa-se na média de 2,5 filhos por mulher, 

considerada relativamente alta quando comparada com a do Brasil que é de 1,9 

(IBGEa, 2010; MMA, 2015). 

A maioria dos habitantes da Amazônia legal, cerca de 18 milhões de pessoas, 

está localizada na zona urbana, importando em grau de urbanização de 71,8%. Essa 

concentração tem sido desafio para a proposição e implantação de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento sustentável, pois reduz as perspectivas de 

produção rural, acarretando o risco de se criar dependência excessiva de 

transferências governamentais para os estados e municípios sediados na região 

(IBGEa, 2010; MMA, 2015). 

A esperança de vida na Amazônia situa-se no mesmo patamar que a média 

para o País, em torno dos 70 anos, ao contrário do que seria esperado, dado o índice 

de pobreza dos estados que a compõe. Alguns estudos explicam esse fato ao 

considerar que, especialmente em áreas rurais, onde há o acesso à terra e aos 

recursos naturais, com água abundante e dispersão populacional, o risco de contágio 

por doenças transmissíveis pode ser reduzido (MMA, 2015).   

O Produto Interno Bruto (PIB) da região sinaliza a relevância da atividade 

econômica que se realiza, especialmente, nos estados do Pará, Amazonas e Mato 

Grosso, o que proporciona relação per capita em torno de 60% da média nacional, em 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/dicionario-ambiental/28602-o-que-e-o-bioma-cerrado#_blank
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/dicionario-ambiental/28602-o-que-e-o-bioma-cerrado#_blank
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-legal/dicionario-ambiental/28612-o-que-e-o-bioma-pantanal#_blank
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que pese em outras unidades as referências sejam inferiores. Em termos globais o 

PIB amazônico corresponde a 8% do total do País. De outro lado, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) dos estados amazônicos se assemelha ao do Brasil, 

em termos médios. Entretanto, é possível identificar disparidades, com muitos 

municípios amazônicos revelando os piores índices de desenvolvimento humano 

relativamente a outras cidades brasileiras (MMA, 2015); 

A atividade econômica na Amazônia sofreu transformações com o 

extrativismo da borracha e da castanha que foi substituído por: produção agrícola e 

pecuária; agroindústria; extração de madeira tropical e mineração, estimuladas pelo 

mercado de exportação. A indústria de transformação também passou a ter 

relevância especialmente com o Polo Industrial de Manaus, que a partir de estímulos 

fiscais, ampliou a base produtiva de bens de consumo durável.  

Entretanto, com exceção da indústria de transformação de Manaus, as demais 

atividades têm sido apontadas como aquelas que mais afetam o desmatamento da 

região que já se situa em torno de 15% da área total da Amazônia e 20% da área 

florestada, em que pese vários programas de monitoramento e de prevenção que 

vêm sendo adotados (IBGEa, 2010). 

É nessa região que está abrigado contingente expressivo de indígenas e 

onde se trava a  

luta por direitos e a resistência das mulheres indígenas, como será 

explicitado a seguir. 

 

3 O UNIVERSO INDÍGENA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA  

 

A identificação do universo indígena na pesquisa demográfica brasileira, pelo 

IBGE, tem como referência os censos populacionais, a partir de metodologia de auto 

identificação para o quesito cor e raça. Entretanto, somente a partir do levantamento 

de 1991 é que foi incorporada a categoria “indígena”, mantida no ano de 2000 (IBGEb, 

2010). 

O Censo Demográfico de 2010 passou a questionar os aspectos de cor e raça 

com abrangência para a população, incluindo, também, a investigação da etnia e da 

língua falada, para aqueles que se declararam indígenas e, ainda, para os residentes 
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em terras indígenas que, apesar de assim não se identificarem, se consideraram 

como tal. A etnia 3  e a língua falada, entre outros aspectos, são de extrema 

importância para a caracterização da realidade indígena de qualquer país e não havia 

sido objeto de investigação nos Censos anteriores. O Brasil era um dos poucos 

países da América Latina que não investigava para os indígenas o “seu 

pertencimento étnico”, o que foi superado a partir de 2010 (IBGEb, 2010). 

De acordo com o estudo, a posse, o usufruto e o controle efetivo da terra pelos 

índios são considerados como condição indispensável para a sobrevivência desses 

povos. Desse modo, utilizou-se como critério, para efeito de coleta das informações 

e análises dos dados do Censo Demográfico 2010, o conjunto de terras indígenas, 

que estavam na situação fundiária de declarada, homologada, regularizada e em 

processo de aquisição como reservas indígenas, assim consideradas na forma da 

legislação em vigor, até a data de 31 de dezembro de 2010, ano de realização do 

censo demográfico.4 (IBGEb, 2010). 

Diante dos resultados obtidos, o Brasil tem 305 etnias, falando 274 línguas e 

localizadas em 505 terras indígenas reconhecidas, com informação de limites 

territoriais fornecidos pela FUNAI, compreendem 12,5% do território brasileiro 

(106.739.926 ha), com significativa concentração na Amazônia Legal. (IBGEb, 2010). 

A pesquisa revelou contingente de 817,9 mil pessoas que se autodeclararam 

como indígenas, evidenciando crescimento de 11,4% em relação ao período de 

2000/2010, com taxa anual de 1,1%, caracterizando tanto crescimento acelerado em 

função das altas taxas de fecundidade, quanto a ocorrência do fenômeno conhecido 

como “etnogênese”ou “reetinização”, com os povos indígenas reassumindo a sua 

identidade e tradições culturais. (IBGEb, 2010). 

Por outro lado, essa população se encontra dispersa. Do total de 505 terras 

indígenas consideradas, apenas seis têm mais de 10 mil indígenas; 107 têm entre mil 

e 10 mil; 291 têm entre 100 e 1000 e em 83 residem até 100 indígenas. A área com 

                                                     
3 Para efeito do Censo Demográfico de 2010, considerou-se etnia ou povo a comunidade definida por 
afinidades linguísticas, culturais ou sociais (IBGEb, 2010). 
4 Deve-se ter em mente o que preceitua o Art. 231, §1.º da Constituição Federal do Brasil de 1988. São 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas “por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições”. 
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maior população indígena é a Yanomami, no Amazonas e em Roraima, com 5% da 

população indígena do País. (IBGEb, 2010). 

Considerada a divisão político-administrativa brasileira, em que se baseou o 

Censo de 2010, a região Norte 5 , com 342 mil indígenas, concentra 41,8 % da 

população autóctone nacional e, incluindo as demais áreas integrantes da Amazônia 

Legal6, tem-se um quantitativo de 383.686 índios, o que corresponde a 46,9 % do 

total. É também na região Norte que se encontra o maior contingente dos que 

habitam terras indígenas, (48,7%). Essa é questão relevante, pois está relacionada à 

preservação da cultura tradicional, influenciando os indicadores socioculturais dos 

povos. Desse modo, a pesquisa revela que entre os índios que residem nessas áreas, 

57,3% falam ao menos uma língua nativa, índice que cai para 9,7% entre aqueles que 

moram em cidades. (IBGEb, 2010). 

 A expressividade desses números permite concluir a importância que a região 

Norte e a Amazônia Legal têm no contexto da política indigenista nacional e os 

impactos que podem acarretar as políticas públicas e ações relativas às populações 

dessas áreas.  

Destaque-se, também, que dentre os estados da Amazônia, o Amazonas é o 

que reúne maior número de indígenas (44%) e em quatro de seus municípios, tais 

como: São Gabriel da Cacheira (29,0 mil); São Paulo de Olivença (15 mil); Tabatinga 

(14,9 mil); e Santa Izabel do Rio Negro (10,9 mil), estão localizados em torno de 20% 

da população índia regional. (IBGEb, 2010). 

É relevante constatar a representatividade do número de indivíduos índios em 

alguns municípios da Amazônia. É o caso de Uiramutã, em Roraima que atinge a 

88,1% e em São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, na área rural, em que 95,5% dos 

residentes são indígenas. (IBGEb, 2010).  

Exatamente nesse município amazonense que a influencia da cultura indígena 

foi responsável pela aprovação da Lei Municipal n.° 145, de 22 de novembro de 2002, 

em que foram reconhecidas como oficiais no munícipio, além do português, três 

línguas indígenas: o nheengatu, o tucano e o baníua; faladas pela maioria dos 

                                                     
5 Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins 
6 Estado de Mato Grosso e municípios do estado do Maranhão situados a oeste do meridiano 44º O. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nheengatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Línguas_tucanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_baniua
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habitantes do município. Foi a primeira localidade no País a reconhecer outro idioma 

como oficial. 

A participação feminina é expressiva, com ligeira predominância masculina no 

País, em que a razão de sexo é de 100,5 e de igual modo para a região Norte (105,6), 

com maior predomínio de mulheres dentre aqueles povos tradicionais que residem 

nas zonas urbanas. Nas áreas rurais, em 88 terras (18,1%) há predomínio feminino. 

Por outro lado, a população residente em terras indígenas é jovem com ênfase de 

pessoas com até 24 anos (50%). (IBGEb, 2010). 

Outros indicadores socioeconômicos permitem tecer quadro do real cenário 

dessa população. A pesquisa apresenta ressalvas de que a sua educação envolve 

aspectos especiais, com currículos diferenciados, além da disseminação da cultura 

tradicional e do ensino de línguas que lhe são próprias.  

Dentro dessa ótica, é possível constatar que quanto ao âmbito educacional 

identifica-se elevada taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos e mais, 

mesmo para aquelas que residem fora das terras indígenas e que, por se 

encontrarem nas cidades ou próximo a elas, em tese, teriam mais acesso ao sistema 

de ensino, tanto o tradicional quanto o especial, onde este está implantado.  

Assim, tem-se que a taxa de analfabetismo é, em média, de 23,4%, elevando-

se para 35,1% para as mulheres índias que habitam as terras indígenas e 15,3% para 

aquelas que residem fora delas. Três estados da Amazônia Legal, são os 

responsáveis pelas maiores taxas de analfabetismo, especialmente nas populações 

residentes no ambiente tradicional: Acre (41,5%), Maranhão (40,3%) e Amazonas 

(37,4) relembrando que este último concentra maior contingente de índios do País. 

As condições de saúde dos povos indígenas têm sido tema de crescente 

interesse, especialmente no que diz respeito aos esforços para reduzir as 

disparidades em relação a outros segmentos populacionais, assim, importante 

indicador demográfico e de saúde pública é a taxa de mortalidade infantil que se 

apresenta entre estes em patamares superiores aos demais indivíduos. No Censo de 

2010 foi reportado proporção mais elevada de óbitos (2,19%) em domicílios de índios, 

se comparada aos demais (1,77%). (CAMPOS et al., 2017). 

Outra situação peculiar é a questão de suicídios entre os povos autóctones. 

Souza e Onety Junior (2017) indicam em estudo sobre a temática que no período 
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2006-2010, a taxa de mortalidade por suicídio entre estes no País foi estimada em 

12,6/100 mil habitantes, 2,3 vezes superior àquela entre os não indígenas. Nos 

estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima, foi ressaltado esse tipo de 

sobremortalidade por suicídio. 

Questão relevante e indispensável para o exercício da cidadania é o registro 

de nascimento. Para os indígenas do Brasil é possível realizar o registro de 

nascimento por meio de cartório, Declarações de Nascidos Vivos (DNV), oriundas de 

hospitais ou Registros Administrativo de Nascimento Indígena (RANI). O Censo de 

2010 identificou que o registro de cartório alcançou 67,8% dos do total, entretanto, 

na área rural, 7,6% das crianças aborígenes de até 10 anos não possuía nenhum tipo 

de registro e 52,2% das menores de 1 ano estavam na mesma condição. Na região 

Norte, que abriga sete estados da Amazônia Legal, cerca de 12% das crianças de até 

10 anos não tinham nenhum tipo de registro, sendo a situação mais preocupante a 

do estado de Roraima em que 28,2% de crianças índias que residem fora das de suas 

terras não tem registro. (IBGEb, 2010). 

Sabe-se que o registro além de ser garantia do direito a cidadania é importante 

instrumento de planejamento governamental para a formulação de políticas públicas 

direcionadas à infância, especialmente para os programas de saúde e educação. 

As condições econômicas da população em estudo no Brasil são 

preocupantes. O levantamento censitário identificou que 83% daqueles de 10 anos 

ou mais de idade recebem até 1 salário mínimo ou não possuem rendimentos, 

estando na região Norte a quase totalidade da população indígena brasileira nessa 

condição, ou seja, somente 25,7% recebem 1 salário e a maioria, 66,9%, não tem 

rendimento. (IBGEb, 2010).  

 Deve-se salientar que as mulheres indígenas em várias situações 

pesquisadas situam-se em condições de vantagem em relação aos homens quanto 

aos rendimentos auferidos, demonstrando a importância que elas têm para a 

formação da renda familiar, pois são responsáveis com seus filhos pelo 

desenvolvimento de várias atividades produtivas, dentre as quais o artesanato, que 

em muitas cidades alcança razoável demanda. (IBGEb, 2010). 

Por outro lado, a pesquisa também identificou situação menos favorável a 

esses povos quanto ao acesso a programas sociais que permitem algum rendimento, 
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tais como: Bolsa Família, Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, Benefício 

Assistencial de Prestação Continuada, seguro-desemprego, dentre outros. (IBGEb, 

2010). 

Cabe ressaltar, que aspectos culturais e sociais diferenciados dificultam a 

coleta desse tipo de informação, além do que muitos realizam atividades ligadas à 

agricultura de subsistência que impede mensuração econômica.  

Esses são argumentos que estão presentes na literatura, entretanto, é 

inconteste que a situação das populações indígenas é, ainda, de desproteção, tanto 

pela fragilidade de políticas públicas direcionadas a essas populações, ou pela 

desestrutura de suas atividades produtivas de subsistência tradicionais, em face das 

pressões decorrentes da expansão das cidades em direção às terras indígenas, 

conforme alertam Silva, Araújo e Souza (2006). Os autores são enfáticos ao afirmar 

que “o resultado final é que ser indígena significa uma alta probabilidade de se 

encontrar em situação de privação material ou pobreza extrema. Os resultados 

mostram que as populações indígenas estão entre os mais pobres entre os pobres.” 

Esse tema está inserido na pauta de reivindicações das várias organizações de 

mulheres indígenas que buscam melhoria de condições de sobrevivência para seus 

povos, conforme se demonstrará neste estudo. 

 

1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DOS INDÍGENAS 

EM GERAL E MULHERES INDÍGENAS 

 

O processo histórico de que se tem referência a partir de registros 

consagrados pela civilização europeia que dominou o território brasileiro e, no caso 

em estudo, a região amazônica, permite identificar que a questão indígena fez parte 

da economia política colonial. Esses agrupamentos considerados ora aliados ora 

inimigos, ocupavam o território, servindo de apoio ou resistência na defesa de 

fronteiras, assim como foram “reserva de mão-de-obra”, conforme observam Silva, 

Araújo e Souza (2006). Os autores destacam que essas sociedades “foram invadidas 

e desorganizadas”, com repercussões que podem ser identificadas nos tempos 

correntes, mas isso não impediu as demonstrações de resistência junto aos 

colonizadores, seja em relação a espanhóis, portugueses ou holandeses.  
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 Afirmam, ainda, os pesquisadores, que embora tenha havido e ainda sejam 

utilizados argumentos de caráter civilizatórios e religiosos em busca de justificar o 

comportamento do recém-chegado europeu em relação às sociedades indígenas 

locais, é induvidoso que a política colonizadora se pautava pela ocupação do 

território visando à consolidação de fronteiras, o que implicava na sua dominação 

com métodos brandos ou violentos, de aliança ou de confronto.    

 As novas políticas em relação aos indígenas seja a do século XIX, na qual 

sobressaem a questão das terras e a expansão das grandes fazendas, que apesar da 

resistência continuada, da qual é exemplo o Movimento Cabanagem, na Amazônia, 

levou a distribuição de suas terras, extinção de aldeias, transferência e extermínio de 

populações. O advento da República e do Estado laico ou mesmo com as políticas 

definidas no período da Primeira  República, não modificaram a atuação do Estado 

em relação às sociedades indígenas, pautada em visão integracionista, a mesma 

que, em face de pressões internacionais diante de denúncias de massacres desses 

povos levou a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 

Trabalhadores Nacionais, que operou de forma precária até 1967, quando foi 

instituída a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). (SILVA; ARAÚJO; SOUZA, 2006). 

Anos mais tarde, o Estatuto do Índio (Lei n.º 6.001/73), manteve a visão de 

cunho integracionista e somente a partir da Constituição Federal de 1988 é que foram 

observados avanços relativos aos direitos de povos indígenas e comunidades 

tradicionais, em especial quanto ao reconhecimento e à valorização da diversidade 

cultural, à garantia de direitos territoriais com a demarcação de terras e efetivação 

pelo Estado de direitos sociais diferenciados, dentre os quais os programas de saúde 

indígena e educação especial , o apoio ao “etnodesenvolvimento”, entre outros. (FGV-

IFC, 2016). 

Na atualidade, estão em vigor uma série de leis e atos normativos que 

estabelecem os direitos dos silvícolas em geral e da mulher em particular, no âmbito 

nacional, assim como no internacional, em que os povos tradicionais têm vasta 

proteção legal e institucional. A título de informação geral serão sintetizadas, a 

seguir, as principais referências internacionais e nacionais. 
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3.1 No plano internacional 

 

Várias declarações, convenções e pactos internacionais de aspecto geral se 

aplicam aos povos autóctones, tais 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), dentre outras. Entretanto, serão 

relacionadas aquelas diretamente ligadas à temática em estudo. 

 

a. Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Povos 

Indígenas e Tribais 

 

 A Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais é considerada pela 

própria instituição como “instrumento para a inclusão social de 40 milhões de 

pessoas que tem sido as mais esquecidas” “no caminho ao desenvolvimento da 

América Latina”. (OIT, 2013). 

É considerado documento dos mais importantes relativas às condições de 

vida e de trabalho e dos direitos desses povos e o único que é legalmente vinculante 

no plano internacional. No Brasil, foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo n.º 143, de 20 de novembro de 2002 e promulgada pelo Decreto 

n.º 5.051, de 19 de abril de 2004. Os principais direitos consagrados na Convenção 

são o reconhecimento da identidade dos povos indígenas e tribais, o direito à terra e 

aos recursos naturais, a não discriminação bem como, o respeito às formas próprias 

de organização social e política, cultural, o direito à participação e consulta prévia, 

entre outros. (FGV-IFC, 2016). 

 

b) Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Direitos dos Povos 

Indígenas (UNDRIP) 

 

A Declaração que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 

2007 é considerada um dos mais abrangentes documentos relativos aos direitos dos 
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povos indígenas. Em que pese tenha recebido o apoio dos Estados nacionais não é 

legalmente vinculante. Porém, reflete as reivindicações de forma a estabelecer 

parâmetros mínimos para os instrumentos legais e institucionais. Entre os principais 

direitos reforçados pela Declaração, podem ser destacados: autodeterminação, 

igualdade de direitos, valorização e fortalecimento das culturas indígenas, garantia 

do uso preservação de suas terras, territórios e recursos, consulta prévia e ao 

consentimento livre, prévio e informado, entre outros. (FGV-IFC, 2016; PIBa, 2010). 

 

d) Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 

 

Os princípios fundamentais do TCA são fundados na soberania, equidade, 

desenvolvimento harmônico, ou sustentável e cooperação, conforme antes já 

mencionado. 

Diante da importância dos povos indígenas que vivem nos países signatários, 

integram os objetivos desse pacto a sua proteção. Porém, o TCA não define de forma 

explícita a política. No art. XIV está consignada a “cooperação no sentido de lograr a 

eficácia das medidas que se adotem para a conservação das riquezas etnológicas e 

arqueológicas da área amazônica” e no art. XII que se destina à cooperação para a 

atividade turística, há a ressalva relativa à “proteção às culturas indígenas e aos 

recursos naturais”. Entretanto, documentos posteriores vêm expressando de forma 

mais direta essa proteção, como é o caso: da Declaração de 1992 e a de 2009 que 

reafirmam os direitos dos povos indígenas e sua participação na formulação de 

políticas públicas; e a Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica, aprovada em 

2010, que prevê como objetivo da organização “promover e disseminar a cultura dos 

povos que habitam a região amazônica e fomentar o respeito e a proteção dos 

conhecimentos e saberes ancestrais e atuais da região amazônica”. (OTCA, 2010). 

Essa Agenda inclui entre seus temas os “Assuntos indígenas”, com três 

subtemas: povos indígenas em isolamento voluntário e em contato inicial; proteção 

dos conhecimentos tradicionais; terras e territórios indígenas e outras comunidades 

tribais. Integra o documento a definição de várias atividades previstas para atingir 

ao objetivo que define de “inclusão e participação dos povos indígenas e 

comunidades tribais na gestão de seus recursos, segundo o princípio de respeito 
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pelos direitos dos povos indígenas (terra, território, desenvolvimento sustentável, 

segurança alimentar e de saúde, ordenamento territorial, etc.)”. (OTCA, 2010). 

 

No plano nacional 

 

Do mesmo modo, diversos são os atos normativos relacionados direta ou 

indiretamente às questões indígenas no contexto nacional. A seguir elencam-se os 

principais: 

 

a) Constituição da República Federativa do Brasil (1988) 

 

Os avanços em relação aos direitos de povos indígenas e comunidades na 

Constituição Brasileira de 1988 são considerados relevantes, na medida que 

assegurou a esses povos o respeito à sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições. Reconheceu, ainda, o direito originário sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam. Essas garantias estão expressas em capítulo específico 

(título VIII, “Da Ordem Social”, capítulo VIII, “Dos Índios”, além de outros dispositivos 

identificados ao longo do texto e no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT). Merecem destaque duas inovações conceituais relevantes: a 

primeira é a mudança da perspectiva “assimilacionista” que considerava o índio 

categoria social transitória; a segunda diz respeito ao direito dos índios à terra que 

passaram a ser compreendidos como direitos originários, ou seja, anteriores à 

criação do próprio Estado, pelo reconhecimento de que foram os primeiros 

habitantes do Brasil. (FGV-IFC, 2016; PIBb, 2018). 

 

b) Lei n.◦ 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe sobre o Estatuto do Índio  

 

Normatiza os direitos indígenas e as obrigações do Estado brasileiro em 

relação a esses povos, com ênfase na proteção de seus modos de vida e de seus 

direitos sobre suas terras. Entretanto, essa lei tomou por base os princípios do antigo 

Código Civil de 1916 de que os índios como “relativamente incapazes” deveriam ser 

tutelados pelo Estado. Esse conceito foi alterado pela Constituição Brasileira de 
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1988, que reconheceu a sua capacidade civil, com a responsabilidade do Estado em 

proteger e fazer respeitar os seus direitos e, posteriormente, pelo Código Civil de 2002 

que os retirou da categoria de relativamente incapazes. Várias tem sido as propostas 

de alteração da legislação ordinária, com Projeto de Lei que se encontra tramitando 

desde 1991, ainda sem aprovação final. (FGV-IFC, 2016; PIBb, 2018). 

 

c) 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): 

 

A PNPCT tem como princípios, dentre outros, 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, entre outros de modo a garantir a sua visibilidade, a 

segurança alimentar, o acesso a informação, a participação, a erradicação de todas 

as formas de discriminação, a preservação de seus direitos culturais. 

 

Proteção aos direitos da mulher indígena 

 

A base protetiva e as legislações antes apresentadas aplicam-se aos 

indígenas em geral. Entretanto, a preocupação com a defesa dos direitos das 

mulheres entre a população gentil no Brasil é recente, iniciando a partir da década de 

1980. No plano institucional, tem-se que apesar dos avanços ocorridos nos últimos 

anos “as mulheres são ainda quase invisíveis para o indigenismo brasileiro”, 

conforme afirma Verdum (2008), ao destacar que somente em 2006 que se incluiu 

dentre as políticas públicas brasileiras uma ação específica para as mulheres 

indígenas no Plano Plurianual (PPA), no Programa Identidade Étnica e Patrimônio 

Cultural dos Povos Indígenas da FUNAI, assim como no ano seguinte foi criado no 

âmbito da instituição um departamento específico para esse segmento feminino. Por 

outro lado, na Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI), instalada em julho 

de 2007, foi organizada a Subcomissão de Gênero, Infância e Juventude. Essas 

iniciativas buscam promover base institucional para o tratamento das principais 

reivindicações dos grupos de mulheres indígenas. 
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Em 2007, como assinalado antes, foi instituída a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), por 

meio do Decreto n.° 6.040/07. Essa legislação dispôs, especificamente, sobre as 

relações de gênero dos povos tradicionais e indicou entre os seus objetivos: 

“implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de gênero nos 

povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina 

nas ações governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e sua 

liderança ética e social” (art. 3º, XII), o que vem direcionando a atuação do Poder 

Público Federal. 

Verdum (2008) esclarece que a partir de 2006, no orçamento federal, passou 

a figurar ação específica de “promoção das atividades tradicionais das mulheres 

indígenas” e que, em 2008, foi incorporada à “promoção do etnodesenvolvimento em 

terras indígenas” em que são previstos recursos para os programas de interesse do 

segmento. Por outro lado, esclarece o pesquisador, algumas demandas e 

necessidades específicas das mulheres indígenas são atendidas, mesmo que de 

forma precária, por vários ministérios ou secretarias do Governo Federal. 

O fato é que o Estado brasileiro tem desenvolvido ações insipientes e 

pulverizadas entre seus organismos voltadas para a mulher indígena pautadas por 

iniciativas esparsas, visando a consolidação das estruturas criadas. O papel mais 

relevante em prol dessa causa tem sido desempenhado pelas entidades associativas 

e organizações não governamentais que buscam o fortalecimento do movimento e 

suas representatividades. 

No plano internacional, o projeto Voz das Mulheres Indígenas, implementado 

pela ONU Mulheres, em cooperação com a Embaixada da Noruega, tem estimulado o 

empoderamento, a mobilização social e a participação política de mulheres 

indígenas, em especial, aquelas pertencentes a mais de uma centena de etnias no 

Brasil, fortalecendo a sua atuação tanto dentro quanto fora de suas comunidades. 

Esse projeto trabalha com 5 eixos temáticos, quais sejam: violação dos direitos das 

mulheres indígenas (incluindo a violência contra mulheres e meninas); 

empoderamento político; direito à terra e processos de retomada; direito à saúde, 

educação e segurança; e tradições e diálogos intergeracionais. (ONU-Mulheres, 

2018). 
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3.4 Avaliações sob a ótica dos direitos humanos 

 

Em termos gerais, conclui-se, portanto, que a fragilidade das ações, o 

descumprimento da legislação protetiva dos direitos desses povos e dos 

compromissos internacionais firmados  têm deixado o País em situação 

comprometedora no plano internacional, em especial, quanto a apreciação dos 

direitos humanos. Tanto é assim, que essa condição quanto aos povos indígenas 

brasileiros, ao ser avaliada pelo Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos 

Direitos Humanos da ONU – RPU – 2012-2016 7 , confirma essa constatação. 

Especificamente quanto ao direito das mulheres indígenas, assim se posiciona o RPU 

2012-2016, conclusivamente.:  

 

Percebe-se nos últimos anos um agravamento também nos casos de violência 

contra mulheres indígenas, inclusive violência sexual. No entanto, as políticas 

nacionais de combate à discriminação e violência contra mulheres não 

conseguem abordar a questão com as especificidades dos contextos dos povos 

indígenas. Há ainda uma tendência de piora no cenário com redução do status 

do órgão responsável pela coordenação das políticas para mulheres e o 

sucateamento do órgão indigenista. 

 

O Relatório constata que apesar de o Brasil reconhecer formalmente os 

direitos a autodeterminação, aos territórios, à consulta e consentimento, reafirmar a 

importância desses povos viverem livres dos genocídios e de outras formas de 

discriminação racial, racismo e violência, pelo fato de não dispor de “instituições 

fortalecidas e de vontade política para defender a legislação protetiva faz com que 

os compromissos e obrigações virem letras mortas para os povos indígenas do 

Brasil”. Conclui que foi constatado no período “um alarmante quadro de retrocessos 

dos direitos constitucionais dos povos indígenas no país.” (RPU – 2012-2016).  

                                                     
7 A Revisão Periódica Universal (RPU) é uma avaliação entre Estados (governos), que se avaliam 
mutuamente quanto à situação de direitos humanos, gerando um conjunto de recomendações. É um 
processo único que compreende a avaliação periódica da situação de direitos humanos de todos os 
193 estados-membros das Nações Unidas. Neste documento, você pode tirar todas as dúvidas sobre 
o tema. In: <https://nacoesunidas.org/revisao-periodica-universal-perguntas-e-respostas/>. 
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Como se não bastasse, existem em tramitações várias iniciativas que 

promovem alterações fundamentais em temas de interesse dos povos gentis, e que 

merecem a atenção, tais como: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n.° 215 

(que prevê a alteração dos procedimentos de demarcação de Terras Indígenas); a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n.° 71/2011 (que altera as definições de 

indenizações de ocupantes não indígenas de terras demarcadas); o Projeto de Lei n.° 

227/2012 (define os bens de relevante interesse público da União para fins de 

demarcação de Terras Indígenas, que ameaça o usufruto exclusivo dos indígenas 

sobre suas terras), o Projeto de Lei do Senado 1610/1996 (dispõe sobre a exploração 

e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas); entre outros. (FGV-

IFC, 2016). 

Braga (2006, p.22), resume que, a par dos direitos territoriais dos índios, 

assegurados por leis e alvarás, pelas constituições e leis complementares “o que se 

deve considerar é o olhar indígena sobre a terra, porque certamente ele não a vê como 

mercadoria, mas como território, condição de sua reprodução física e social”. Assim, 

essas alterações da base normativa assumem maior relevância, pois estão 

relacionadas aos interesses relativos a posse e domínio da terra indígena, que é 

questão de fundamental importância na compreensão dos seus problemas. 

 

4 A MULHER INDÍGENA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA. PROTAGONISMO, LIDERANÇA E 

SUPERAÇÃO 

“Ser indígena hoje é sinônimo de resistência” 

                                                       Nara Baré8 

 

O percurso histórico tem demonstrado a luta por liberdades realizadas pelas 

mulheres e a sua organização em busca de direitos e alcance da emancipação, com 

eliminação da opressão, do racismo e da condição subalterna a qual foi submetida 

seja na vida social ou no trabalho. Essa atuação deu origem aos chamados 

movimentos feministas ocorridos em vários países do mundo e no Brasil, em 

particular. 

                                                     
8 É primeira mulher a assumir a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB), em 30.08.2017. 
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 A definição do feminismo é considerada controversa, entretanto, há 

unanimidade em caracterizá-lo como a luta pela emancipação. A relação das 

mulheres e das feministas com o poder deu origem ao termo “empoderamento”, que 

tem duplo sentido, seja de domínio sobre a própria mulher em termos da sua 

subjugação, quanto o da emancipação relativa ao seu próprio destino (DEERE & 

LEÓN, 2002). 

O empoderamento da mulher vem sendo explicado, de acordo com 

Sardenberg (2009) por duas vertentes totalmente antagônicas: a primeira proposta 

pela Organização das Unidas (ONU) e pelos órgãos governamentais, que relaciona o 

empoderamento à questão econômica; a segunda, de cunho feminista, procura 

explicá-lo ao processo de conquista da autodeterminação das mulheres e de sua 

libertação das bases do patriarcado. 

Os avanços têm sido substanciais nas conquistas da autonomia e da 

autodeterminação da mulher. Fica evidente que muito ainda deve ser feito para que 

se alcance o efetivo rompimento das desigualdades de gênero. Ademais, essas 

conquistas não são uniformes entre os países, em especial aqueles menos 

desenvolvidos em que as mulheres ainda enfrentam inúmeras barreiras, com 

restrições de acesso à condições básicas de sobrevivência digna e de cidadania. 

Nesse ambiente extremamente desiguais organizações internacionais vêm 

buscando traçar programas e convenções que visem ao estímulo à maior 

participação da mulher na vida social e econômica dos países, além da redução da 

violência contra estas e a eliminação da discriminação. Entre várias iniciativas, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) criou em 2010 a ONU Mulheres com o 

objetivo de “unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos 

das mulheres”. (ONU Mulheres, 2018). 

Além disso, dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 

ONU, em sua agenda socioambiental, adotada pela Cúpula das Nações Unidas sobre 

o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, foram estabelecidos 17 objetivos que 

todos os países têm que implementar até 2030. Dentre estes o ODS 5 prevê “alcançar 

a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. (UNU/Agenda, 

2018). 
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Pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) avaliou o índice de 

igualdade de gênero baseado em quatro quesitos: saúde e sobrevivência, 

participação e oportunidade econômica, realização educacional, e empoderamento 

político. O estudo concluiu que seriam necessários cem anos para que as diferenças 

de gênero sejam superadas, devido, em especial, às consequências da desigualdade 

econômica e política. 

Diante do cenário internacional e dos aspectos geopolítico, demográficos e 

normativos do Brasil e da Amazônia antes traçados, é que devem ser processados 

os estudos sobre a mulher indígena na Amazônia brasileira, os problemas que as 

afligem, o pretendido protagonismo, as lideranças, a busca de superação e os 

resultados desse esforço crescente que vem sendo realizado desde a ocupação e 

domínio sobre o território, à consecução dos direitos constitucionalmente 

assegurados a partir de 1988 com a Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Nesse sentido, é possível observar a mudança de postura do Estado brasileiro 

diante das populações aborígenas, o que, entretanto, não tem sido suficiente para o 

resgate da dívida histórica com tais sociedades, nem suficiente para que estas 

consigam assumir, com naturalidade, o espaço que almejam de direito (SILVA; 

ARAÚJO; SOUZA, 2006). 

 

4.1 A união e busca de visibilidade. O caminho associativo 

 

Para o caso em apreço, interessa avaliar qual o papel e a posição da mulher 

nessas sociedades, especialmente diante das diversas organizações de 

representações femininas que têm sido estruturadas para enfrentamento de 

questões as mais variadas, o que deve ser feito a partir da visibilidade que elas 

possam assumir no contexto social. Aliás, como destaca Cristiane Lasmar (1999) a 

chamada “invisibilidade das indígenas é fruto da invisibilidade dos povos indígenas, 

mas pesa mais às mulheres devido ao seu gênero”. 

O processo associativo foi, portanto, o caminho encontrado para ganhar voz e 

força para as reivindicações desse grupo social. Maria Helena Matos (2012) alerta 

que nos primeiros anos em que se iniciou a articulação do movimento indígena, as 

mulheres participavam dos encontros e assembleias, acompanhando os homens 



 

 

 
 

Rosa Oliveira de Pontes; Solange Almeida Holanda Silvio | 171 

 

(seus pais, maridos ou filhos). Entretanto, sem maior exposição pública na condução 

das discussões e deliberações coletivas.  

 Posteriormente, na década de 1980, lideranças da região do Alto Rio Negro, 

no estado do Amazonas, criaram as duas primeiras organizações brasileiras 

exclusivamente integrada por mulheres. As entidades pioneiras foram a Associação 

de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (AMARN) e a Associação de Mulheres 

Indígenas do Distrito de Taracuá, Rio Uaupés e Tiguié (AMITRUT). A motivação inicial 

foi viabilizar a organização da produção e comercialização de forma a ampliar a 

geração de renda, no entanto, essas associações se constituíram em locais para 

troca de experiências, discussões sobre suas demandas e espaço de manifestação 

de suas reivindicações. (MATOS, 2012) 

Além dessas, outras organizações de mulheres passaram a desempenhar 

papel mais relevante no movimento indígena. Dentre estas: a Associação de 

Mulheres Indígenas Sateré Mawé (AMISM), a Organização das Mulheres Indígenas 

de Roraima (OMIR) e os Departamentos de Mulheres da Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro (DMIRN).9 Em junho de 2002, foi realizado em Manaus o I 

Encontro de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. No evento foi criado o 

Departamento de Mulheres, Infância e Juventude Indígena da Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (DMIJI/COIAB), com o objetivo de 

defender os direitos e interesses dessas mulheres no âmbito local, regional, nacional 

e internacional, sendo departamento específico para a organização indígena 

macrorregional. (INESC, 2008; MATOS, 2012). 

Essas organizações permitiram que as mulheres indígenas passassem a ter 

espaço junto a esfera pública, participassem de encontros e debates o que viabilizou 

a criação de organismos institucionalizados com a especificidade para o debate e 

defesa de seus interesses, inclusive na própria FUNAI que criou em 2007 a 

Coordenação da Mulher Indígena. (INESC, 2008; Matos, 2012).  

Além daquelas, outras instituições representativas de seus interesses, com 

maior abrangência que as associações locais foram organizadas, tais como: o 

Conselho Nacional de Mulheres Indígenas (CONAMI), que não atingiu a articulação 

                                                     
9 Existem várias entidades representativas das mulheres indígenas em atuação na Amazônia. Ver: 
<https://pib.socioambiental.org/pt/Organizações_indígenas>. 
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nacional esperada; Grupo de Mulher-Educação Indígena (GRUMIN), hoje Rede 

Grumin de Mulheres Indígenas; e mais recentemente a União das Mulheres Indígenas 

da Amazônia Brasileira (UMIAB) que foi criada com representantes dos nove estados 

da Amazônia Legal. Entretanto, essas instituições enfrentam inúmeras dificuldades 

para poder se firmar administrativa e financeiramente e conseguir promover a 

participação efetiva das mulheres indígenas na definição das políticas públicas de 

seu interesse (INESC, 2008; MATOS, 2012). 

Segundo Matos (2012) nos primeiros momentos, por meio dessas 

associações, as mulheres lidavam com problemas comuns aos homens (demandas 

por terra, geração de renda, educação, saúde etc.), mas a partir da perspectiva 

feminina. Somente anos depois, as mulheres indígenas formularam demandas 

específicas ao seu gênero. 

Ricardo Verdum (2008) destaca que nas décadas de 1970 e 1980 as questões 

de gênero no meio indígena brasileiro eram tratadas quase que exclusivamente por 

lideranças femininas que se destacaram em campanhas em prol de direitos 

humanos, atuando junto a FUNAI, no meio político, no Congresso Nacional, 

Ministérios e órgãos governamentais diversos e no meio indigenista não 

governamental. Obtiveram destaque e se fizeram ouvir entre as agências de 

cooperação internacional, governamentais e não-governamentais, como a Agência 

Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad), a Oxfam, a Cooperação 

Técnica Alemã (GTZ), o Departamento para o Desenvolvimento Internacional do 

Reino Unido (DFID), a ONU, entre outras.  

As associações de mulheres indígenas passaram a participar das discussões 

e das campanhas reivindicatórias na sua relação com o Estado brasileiro em 

questões de interesse geral, na defesa de direitos tais como: a terra; à saúde com 

tratamento específico; à educação escolar que respeito a sua identidade; ao meio 

ambiente saudável; ao controle e à autodeterminação relativa aos recursos naturais 

e à biodiversidade dos seus territórios; à proteção e ao apoio dos órgãos do Estado 

e os de defesa dos direitos humanos. Além dessa pauta reivindicatória as mulheres 

indígenas levantam outras preocupações, com avaliações e demandas de temas do 

interesse direto das mulheres. (VERDUM, 2008). 
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Hernandez (2008) assevera que, nos diversos casos, as organizações de 

mulheres indígenas combinam antigas demandas relativas à terra, créditos agrários, 

entre outras, com demandas atuais. Desse modo, além de reivindicarem os direitos 

coletivos das suas comunidades, também lutam por direitos específicos delas. 

Nesse sentido, outros temas, foram apresentados por elas tanto no movimento 

indígena, quanto em outros espaços de debate e decisão de políticas públicas. Entre 

esses, destacam-se: aqueles relativos à violência tanto a intra-étnica (familiar) 

quanto e interétnica (entre “brancos” e “indíos”); o acesso aos recursos técnicos e 

financeiros geradores de renda; a saúde reprodutiva; melhores condições alimentar; 

a participação nas decisões políticas, entre outros. Posteriormente, nos anos 1990 

passaram a se posicionar com demandas por igualdade e respeito às diferenças de 

gênero no meio indígena brasileiro. (VERDUM, 2008). 

Ângela Sacchi e Márcia Gramkow (2012), enfatizam que as mulheres 

indígenas, na construção de suas identidades, trilham caminho que busca preservar 

os valores tradicionais e sua tradição étnica, ao mesmo tempo em que constroem o 

espaço de luta contra as desigualdades específicas do gênero feminino.  

Por outro lado, observam as autoras, elas têm a difícil tarefa de conciliar a luta 

contra a discriminação e racismo que elas e seus pares vivenciam e a oposição 

interna no grupo familiar, que pode entrar em choque com a sua condição de mulher. 

Ou seja, as mulheres indígenas travam a luta social contra a discriminação de ser 

indígena e a luta interna em ser mulher. 

 

4.2 Questões emergenciais da agenda das mulheres indígenas 

 

Da agenda das mulheres indígenas na Amazônia sobressaem alguns itens que 

têm integrado a pauta de reivindicações, com urgência pela sua relevância. Dentre 

esses, destacam-se: 

2. A discriminação e a violência contra as mulheres nas suas comunidades: 

tem sido corrente a manifestação de lideranças quanto a essa problemática e a 

reivindicação de punição dos responsáveis, pela violência doméstica e estupro 

contra indígenas, por outro lado são muitos os relatos da violência praticada por não-

índios. Mulheres indígenas sofreram esterilização forçada, mulheres e crianças são 
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violentadas e assassinadas por pistoleiros como forma de intimidar o povo a deixar 

a aldeia sem que os responsáveis sejam punidos. Uma das causas evidenciadas 

dessa violência tem sido atribuída ao uso do álcool e, desse modo, as entidades 

representativas têm reivindicado o fim da comercialização do produto nas 

comunidades e nos arredores. Contudo, a aplicação da Lei Maria da Penha
10

 é 

possível pois o princípio constitucional da igualdade garante que a lei que coíbe a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, também protege as vítimas indígenas, 

desde que sejam atentadas as especificidades culturais de cada povo. Não obstante, 

ainda merece avaliação especial, considerando o direito de autodeterminação. 

(CASTILHO, 2008; SOUZA E SILVA E KAXUYANA, 2008). 

3. Educação compatível com os valores culturais: a história da educação 

escolar indígena no Brasil teve início no século XVI, mas predominava o padrão 

religioso de catequização e pautava-se pela negação da sua cultura. A trajetória 

mantinha o ensino da língua portuguesa e a escola voltada para a formação para o 

trabalho agrícola dentro da visão integracionista. (DINIZ, 2011). A Constituição 

Federal de 2008, em seu art. 210, §1.º, estabeleceu que o ensino fundamental regular 

será ministrado em língua portuguesa. Entretanto, assegura à essas comunidades a 

utilização de suas línguas originais, bem como de processos de aprendizagem 

adaptados às suas peculiaridades, garantindo, assim, direito a educação escolar que 

respeite seus valores culturais. 

Em que pese essa garantia, a educação escolar específica e diferenciada a que 

têm direito continua como assunto principal da pauta de reivindicação das mulheres 

indígenas, pois, ainda não se estruturou um sistema que atenda às necessidades, 

apesar de algumas conquistas obtidas. É fato que a legislação tem possibilitado aos 

índios e suas comunidades o papel de “protagonista da escola indígena”. Todavia, 

vários entraves têm retardado o processo levando a que as garantias jurídicas 

demorem a se efetivar. (PIBc, 2018). Cabe relembrar os altos índices de 

analfabetismo antes já apontados. 

                                                     
10 Várias são as discussões sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para as indígenas, dentre 
estas a questão cultural. As mulheres indígenas admitem que a violência doméstica as atinge, mas 
questionam os efeitos das leis em suas comunidades. Seus maridos e filhos terão que responder, nas 
cadeias e prisões das cidades, pelo abuso cometido? Quem irá caçar? Quem irá pescar? Quem irá 
ajudar na roça? (Souza e Silva e Kaxuyana, 2008) 
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4. Saúde em condições adequadas: A política de saúde dos povos gentis é 

também uma das questões relevantes defendidas pelas mulheres indígenas pela 

complexidade que apresenta. Esses indivíduos em geral são sensíveis a várias 

enfermidades que lhes são transmitidas pelos não indígenas e têm sido vítimas de 

doenças como a malária, tuberculose, infecções respiratórias, hepatite, doenças 

sexualmente transmissíveis, dentre outras. Mesmo com a política de 

descentralização, e os atuais Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), as 

dificuldades de toda ordem são evidentes. Com relação especificamente às 

mulheres, e a atenção a sua saúde, o cenário é de carência evidente. (PIBd, 2018).  

Conforme antes observado, e a partir da constatação de vários estudiosos do 

tema, além desses três itens destacados, as reivindicações das mulheres indígenas 

estão relacionadas com a sustentabilidade socioeconômica e alternativas que 

garantam a subsistência das comunidades. Ao mesmo tempo, estão preocupadas 

com graves questões que as afetam diretamente como: a desnutrição infantil, que 

atinge índices alarmantes em muitos locais; a embriaguez alcoólica, geradora da 

violência doméstica; a situação das jovens que vivem próximas aos centros urbanos 

sujeitos à prostituição; o suicídio; e a busca pela profissionalização e participação 

feminina nos processos decisórios.  

Sacchi e Gramkow (2012), a título conclusivo asseveram que, enquanto o 

discurso feminista tradicional reivindica a “igualdade universal de gênero”, as 

mulheres indígenas têm como proposta a valorização de tradições culturais. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que, o amplo território amazônico, brasileiro 

ou continental, é revestido de características múltiplas, que dificultam a 

uniformização de conceitos geopolíticos e sociais e de práticas governativas 

integradas. Identificou que há população rarefeita, inclusive de origem indígena, e 

que convivem diversas culturas e sociedades. Nesse ambiente a presença, o papel e 

as lutas das mulheres indígenas se desenvolve sob óticas relativamente comuns às 

das demais mulheres, porém com variáveis peculiares e despidas das características 

tradicionais do feminismo tal como é adotado por comunidades brancas.  
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 Ainda que haja intensa e continuada organização das mulheres indígenas em 

associações e entidades locais, regionais, nacionais e de cunho internacional 

possibilitando que enfrentem debates claros sobre questões de ordem geral como 

educação, saúde, segurança alimentar, direito a territórios e ao meio ambiente 

saudável e violência nas aldeias ou em comunidades urbanas, entre outros, essas 

mulheres, além disso, tem assumido a necessária visibilidade pessoal e procurado 

fazer valer políticas públicas asseguradas pela Constituição de 1988, ao mesmo 

tempo em que partem para o enfrentamento de problemas que dizem respeito à 

própria condição de mulher, mas sem perder de vista o conjunto de interesses da 

integralidade de suas populações. 

 O estabelecimento de debates dos problemas que lhes são atinentes, inclusive 

em comparação a não índios, aliam-se à compreensão de questões de fundo dentre 

as quais: o fortalecimento da identidade, o respeito às culturas dos diversos grupos, 

a preservação da língua nacional a que se vinculam por tradição e o aprendizado do 

melhor conhecimento do idioma dominante na sociedade brasileira não indígena. 

Para as mulheres indígenas amazônicas, entretanto, tais questões têm tanto valor 

quanto as lutas para eliminação das desigualdades de gênero, o racismo, nas quais 

as mulheres não indígenas concentram a predominância comum e expansiva de 

seus interesses. 

 De outro lado, em que pese a variedade de instituições isoladas, sejam 

brasileiras ou de outras soberanias, além das transnacionais, empenhadas em 

facilitar a organização, ordenar o debate, estimular a conscientização e defender, 

objetivamente, os direitos dessas populações e em particular dessas mulheres, ainda 

não alcançaram inteiramente os resultados almejados. Entretanto, persistem na 

busca de seus objetivos, ampliando seu espaço de atuação.  

 Do mesmo modo, como demonstrado, a legislação infraconstitucional e 

ordinária, os acordos internacionais e os esforços de organismos multilaterais 

colocados à disposição da sociedade, no caso brasileiro, pelo menos, e o próprio 

Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), não têm sido utilizados com eficiência e 

eficácia, o que tem tornado essa luta ainda mais difícil e complexa.  

 Mesmo com este cenário, o que está demonstrado é a determinação das 

mulheres indígenas em enfrentar, de forma organizada e crescente, a busca por 
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melhores condições de vida, conforme as realidades da aldeia ou da convivência 

urbana, compreendendo as singularidades das diferentes posturas culturais que 

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. 

 Diante do exposto, as autoras ressaltam a importância da inclusão da 

temática dos direitos das mulheres indígenas na pauta de formação do Fórum Euro-

Latino-Americano das Mulheres. Essa parcela significativa da população brasileira e 

de mais 6 países latino-americanos, reconhecidos como povos tradicionais do 

Amazonas necessitam ser ouvidos, compreendidos e respeitados. 

 Assim, a América Latina e a Comunidade Europeia devem abrir canais de 

comunicação para que o processo de mundialização da economia seja, também, 

espaço de respeito ético às várias etnias. Reitera-se que crescimento econômico só 

é viável se aliado ao desenvolvimento humano e à inclusão de todos ao gozo dos 

benefícios do patamar mínimo civilizatório. 

 Relembrar os erros e assumir a responsabilidade de uma colonização 

perversa na América Latina é o primeiro passo, o segundo pode ser dado mediante 

ações da Comunidade Europeia, da América Latina, de segmentos da sociedade, 

instituições e organismos que aceitem e ajam com esteio no princípio da alteridade. 

O diferente, a Mulher do Amazonas carecem ser compreendidos como cidadãos e 

sujeitos de direitos. Nesse viés, transpor fronteiras, propor parcerias, por meio da 

fraternidade, fazem parte dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, com 

certeza permitir e contribuir com o empoderamento das mulheres da Região 

Amazônica auxiliará na efetivação desses objetivos até o ano de 2030. 

 O Centro de estudos sobre as relações econômicas, jurídicas e políticas da 

América Latina da Universidade de Fortaleza/CIESA (REPJAL) assume a 

responsabilidade de impulsionar as atividades e agendas com o escopo de contribuir 

para a igualdade de gênero proposto pelo Foro Euro-Latino-Americano de Mulheres 

e empreendem esforços para garantir voz e inclusão às mulheres da Região 

Amazônica. 
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RESUMO 

O presente trabalho analisa a diplomacia ambiental e suas convenções climáticas, o 

projeto Fundo Amazônia e o financiamento para projetos na região, e a importância 

do Itamaraty na articulação da agenda diplomática brasileira. Neste artigo buscamos 

compreender as práticas sobre o meio ambiente e como se construiu as relações de 

acordos sobre o clima e da Amazônia em escala internacional, e sua influência nas 

decisões internas do Brasil. É bastante relevante a importância da diplomacia 

ambiental como grande pilar para as negociações internacionais, se torna essencial 

para construção de um desenvolvimento igualitário e sustentável no Brasil. O fundo 

Amazônia surgiu a partir de projetos para proteção ambiental e desenvolvimento dos 

povos locais, a abertura de negociações para contribuição ao fundo é tema a ser 

estudado nesse trabalho por oportunizar uma atenção especial para região e com 

colaboração de terceiros. O dialogo internacional proporciona alternância 

remodeladora de direcionamento de políticas públicas na área ambiental, as 

convenções impactam diretamente na criação e atualização da legislação interna. 

Por fim, abordamos o papel do Itamaraty na elaboração de um plano estratégico para 

o governo federal de como trabalhar nas negociações e na projeção da política 

externa na área ambiental.  

Palavras-chaves: Diplomacia ambiental. Convenções ambientais. Fundo Amazônia. 

Itamaraty. 

 

ABSTRACT 

 This paper analyzes environmental diplomacy and its climate conventions, the 

Amazon Fund project and financing for projects in the region, and the importance of 

Itamaraty in articulating the Brazilian diplomatic agenda. In this article we seek to 
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understand the practices on the environment and how the relations of agreements 

on climate and the Amazon were built on an international scale, and their influence 

on the internal decisions of Brazil. The importance of environmental diplomacy as a 

major pillar for international negotiations is very relevant, it becomes essential for the 

construction of an egalitarian and sustainable development in Brazil. The Amazon 

fund arose from projects for environmental protection and development of local 

people, the opening of negotiations to contribute to the fund is a topic to be studied 

in this work for providing special attention to the region and with the collaboration of 

third parties. The international dialogue provides a remodeling alternation of 

directing public policies in the environmental area, the conventions directly impact 

on the creation and updating of internal legislation. Finally, we discuss the role of 

Itamaraty in the elaboration of a strategic plan for the federal government of how to 

work in negotiations and in the projection of foreign policy in the environmental area. 

Keywords: Environmental diplomacy. Environmental conventions.  Amazon Fund. 

Iitamaraty.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A busca de uma origem precisa de um fundador para as relações 

internacionais implica recuar muito antes do marco de Vestefália em 1648. Sugere-

se que o momento fundador das relações internacionais teria ocorrido no “primeiro 

encontro” entre bandos diferentes de homosapiens no Paleolítico, cerca de 150-100 

mil anos atrás. E a diplomacia não foi diferente, sendo a lacuna das relações 

internacionais, ela está presente na organização dos povos a milênios, por inúmeras 

questões, dentre elas a ambiental. Porém essa questão, nunca foi algo realmente 

prioritário em discussões, o pensamento sobre a escassez de recursos naturais, por 

exemplo, é recente. Segundo Mazzuoli: 

 

As diretrizes ambientais e a preocupação com o meio ambiente equilibrado são 

razoavelmente recentes na história da humanidade, uma vez que apenas na 

segunda metade do século XX é que de fato ganharam notoriedade (MAZZUOLI, 

2013).  
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As espécies normativas referentes à proteção do meio ambiente 

acompanharam esse despertar tardio do homem com relação aos cuidados com a 

natureza, apesar da rápida evolução, que ocorreu, primeiramente, no âmbito 

internacional. 

 No começo dos anos 50, com o forte ativismo da Organização das Nações 

Unidas, e a descolonização, proporcionou debates oportunos, que geraram um 

grande número de conferencias sobre os problemas mundiais, e ambientais.  

O Fundo Amazônia foi criado pelo Governo Federal no Brasil em 2008, 

gerenciado pelo Banco de Desenvolvimento Nacional – BNDS, essa iniciativa 

proporcionou um banco de investimentos para promover a sustentabilidade como 

um todo na região amazônica, tendo o combate ao desflorestamento como principal 

marca do projeto. Logo após instituída, Alemanha e Noruega, se tornaram os 

principais colaboradores do fundo depositando bilhões de reais, graças a um projeto 

diplomático de cooperação e negociações a nível global, o projeto oportuniza a 

comunidade local de ter acesso a recursos e conhecimento de grande relevância 

para o desenvolvimento de projetos locais de conscientização, e de outras formas 

sustentáveis. Desse modo, o trabalho analisa a relação entre Diplomacia Ambiental 

e Fundo Amazônia, demonstrando o papel do Ministério das Relações Exteriores, 

representado pelo Itamaraty. Também irá tratar das discussões ambientais na arena 

internacional, impactando os tomadores de decisão dos Estados a seguirem 

medidas de proteção ambiental, como é o caso do Brasil. 

A presente investigação objetiva analisar o papel do Fundo Amazônia na 

proteção da floresta Amazônia, consonante ao que se convencionou a chamar de 

diplomacia ambiental, amparada nos esforços internacionais na proteção para a 

preservação do clima global. Para isso, se analisará as medidas tomadas em prol da 

conservação do meio ambiente no âmbito interno e externo, enfatizando o Fundo 

Amazônia como um interesse internacional de proteção do clima. 

A metodologia utilizada para realização do trabalho é exploratória, por meio 

da análise de fontes bibliográficas e jornalísticas, visando analisar de forma 

qualitativa as ações do passado e do presente no âmbito da diplomacia ambiental, 

capitaneada pelo Itamaraty, e na conformação do Fundo Amazônia. Assim, no 

trabalho foram expostos os resultados e discussões, a partir da análise de medida e 
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ações internas e externas, com a finalidade de compreender quais os critérios com 

que a proteção ambiental brasileira está sendo traçada, explorando as decisões 

recentes e sua relação com a (des) conservação da Floresta Amazônica. Sob a 

política ambiental do Brasil, também irá abordar as decisões que incidiram no Fundo 

Amazônia. 

Por fim, a escolha do tema pautou-se na necessidade de um novo olhar para 

o tema da política ambiental brasileira seja, pelo Poder Executivo, no âmbito das 

ações diplomáticas, pela sociedade civil organizada, envolvendo processos 

decisórios de disputa entre autoridades políticas e, especialmente por envolver o 

interesse de agentes ligados aos setores agropecuários. É dever de o Estado 

brasileiro participar de encontros multilaterais, percebendo as mudanças climáticas 

como fator decisivo de continuação ou não da raça humana. Precisam compreender 

que há um conflito de interesses existente entre setores da sociedade brasileira, que 

deve ser sanado por vias políticas. A diplomacia ambiental fica enfraquecida sob 

esse cenário, visto o clima é um fator presente nas discussões internacionais, 

vislumbrando com isso seu desenvolvimento econômico sustentável. 

 

A DIPLOMACIA AMBIENTAL 

 

Em termos teóricos, a diplomacia ambiental já foi conceituada por diversos 

termos, entre esses: eco diplomacia, diplomacia verde, diplomacia do ozono, 

diplomacia de redução de carbono, diplomacia energética, diplomacia da água e 

ultimamente de diplomacia climática.  

Segundo Kurk Dorsey (2021), a diplomacia ambiental pode ser definida em duas 

categorias gerais: 

 

Convenções que regulam o uso de recursos naturais. 

Convenções que regulam a poluição. 

 

Em cada caso, o problema central das discussões são estabelecidas pela 

razão que as questões ambientais no globo vão além das fronteiras, não existe uma 

limitação fronteiriça sobre as consequências da degradação ao meio ambiente, ela 
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atinge o globo como um todo, a necessidade de acordos e discussões multilaterais 

são essências. 

A diplomacia ambiental tem sido um assunto de segundo, ou até mesmo de 

terceiro escalão de prioridade de assuntos globais de interesse dos Estados, sua 

importância nunca foi questionável, mas a devida atenção ao problema nunca foi de 

fato concretizado no mundo. São pequenas ações, e pequenas mudanças que 

surtem poucos efeitos sobre a real necessidade de sustentabilizar as discussões 

ambientais nos fóruns internacionais.  

Apesar da ideia de que a diplomacia é derivada das relações internacionais, a 

prática mostra que há tendências de outros atores estatais e não estatais de 

tomarem protagonismos quando se trata da temática que envolve as questões 

ambientais e suas negociações e ações ao redor do globo, um exemplo é a atuação 

das Organizações não-governamentais (ONGs), que são bastante especificas na 

coleta de dados e nas recomendações e denúncias a Estados e órgãos 

internacionais; outro exemplo são os municípios e estados que recorrem a 

paradiplomacia para solucionar questões de fronteiras, e que envolvem questões 

ambientais, como coleta e armazenamento de lixo, queimadas, saneamento, pesca e 

outros assuntos.  

Outro aspecto é a evolução das pesquisas e ciência sobre as questões 

climáticas, que crescem a cada dia, e tem buscado incentivo além de representantes 

governamentais para financiar estudos sobre a área, a evolução da tecnologia tem 

contribuído bastante para o monitoramento e processamento de dados. O 

engajamento social e a problematização sobre o meio ambiente tem contribuído 

muito para alertar as autoridades globais sobre a real necessidade de tomar decisões 

sustentáveis e de produzir uma agenda verde para as próximas gerações. Exemplo 

de ativismo pelas questões ambientais, a sueca Greta Thunberg, tem se apresentado 

em fóruns internacionais, em uma de suas aparições, nas discussões do COP24, em 

Katowice, na Polônia em 2018, ela disse: 

 

No ano de 2078, comemorarei meus 75 anos. Se eu tiver filhos, eles, talvez, 

passem esse dia comigo e, talvez, me perguntem sobre vocês, sobre por que não 
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fizeram nada enquanto ainda havia tempo para agir. Vocês dizem que amam os 

seus filhos, no entanto, roubam o futuro deles (THUNBERG, 2018). 

 

Além do mais, existe uma forte necessidade de crença sobre a ciência, às 

recomendações e resultado de estudos no mundo. A consciência sobre o descaso 

ambiental é fundamental para combater o problema, em seguida a reprodução de 

incentivos para pesquisas, e as recomendações, tem que serem fortalecidas. O forte 

negacionismo que ameaça a diplomacia ambiental, trás consigo fortes tendências 

de conflitos globais no futuro. 

A ONU possui um papel fundamental no desenvolvimento da diplomacia 

ambiental e na pacificação de possíveis conflitos relacionados a essas questões. Na 

Agenda 2030, todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis tem relação direta 

ou indireta com a preservação e consciência ambiental, como a segurança alimentar, 

comunidades sustentáveis, ação climática, vidas marinhas, vidas terrestres e 

necessidade de água potável.  

O debate sobre as complexidades climáticas são cada vez mais intensos, a 

população tomou como consciência as alterações no globo, e começaram a pensar 

sobre as próximas gerações. As consequências das gerações anteriores já são um 

legado de péssima experiência sobre governos que não deram tanta ênfase a 

questão, a diplomacia ambiental é essencial para alimentar a cooperação entre 

países e entender suas adversidades de forma sólida e construtiva para gerar 

soluções reais sobre a problemática. 

 

CONVENÇÕES GLOBAIS 

 

A primeira grande conferência foi em 1958, que tratava sobre o Direito do Mar, 

as negociações tiveram um foco em navegações, mas o uso de recursos marinhos 

sempre era discutido e incluído na agenda. Em algumas das discussões posteriores, 

as questões de preservação territorial das águas marinhas foram ganhando mais 

atenção, várias outras rodadas sobre o Direito do Mar foram realizadas durante as 

décadas posteriores, e as discussões se prolonga até os dias atuais. A governança 

dos mares, e a capacidade das nações de exercerem essa função é bastante pautada 
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no aspecto de proteção da vida marinha, o que não deixa de ser questionado pelas 

nações consideradas incapacitadas pela falta de recursos para exercer tal trabalho. 

O assunto tem gerado controvérsias em discussões, mas é necessária uma 

cooperação sobre o problema, principalmente no que diz a soberania marítima dos 

estados sobre esses territórios, nas eventuais ajudas de organismos como a ONU e 

de Estados desenvolvidos para financiar projetos internos, desenvolvendo a 

população em vários aspectos. 

Em 1972, a ONU organizou a United Nations Conference on the Human 

Environment (UNCHE), a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Essa foi a primeira 

grande conferência para tratar das questões ambientais no mundo, e contou com 

114 países e 500 Organizações não-governamentais (ONGs), a partir desse encontro 

as questões ambientais passaram a serem incluídas nas agendas diplomáticas no 

mundo. As principais consequências do encontro foram: a) As ONGs ganharam 

status de lideres em diplomacia ambiental. b) Os representantes criaram o Programa 

Ambiental da ONU para servir de agenda global para a proteção ambiental. c) Foram 

produzidas 109 recomendações para ações de nível local, nacional e internacional.  

Em 1987, em Montreal no Canadá, representantes de 60 países assinam um 

acordo de Proteção da Camada de Ozônio, as partes decidiram fazer uma 

cooperação incentivando pesquisas sobre a questão, e lançaram um protocolo, 

Montreal Protocol, que estabelecia as substâncias de degradavam a camada de 

ozônio, cortando a produção dessas substâncias até 1999. Em 1989, 81 países se 

encontraram na Finlândia, para apresentar estudos sobre o problema da camada de 

ozônio, o que de fato conluio a poluição. As nações estabeleceram banir toda 

emissão de clorofluorocarboneto até 2000.   

No vigésimo aniversario da Conferência de Estocolmo, os países se 

encontraram no Rio de Janeiro, Brasil (COP 92), dessa vez 170 países fizeram parte 

do encontro, era uma grande oportunidade para os lideres apresentarem suas 

demandas e resultados até então. O evento oportunizou países que não tiveram 

envolvidos nos outros encontros a aderirem, e começarem a seguir os protocolos 

ambientais, em troca, muitos países subdesenvolvidos foram agraciados com 

tecnologia para dar um novo patamar as produções industriais. Nessa oportunidade, 

também foi discutido o tema de aquecimento global, houve desacordos sobre o tema, 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/united-nations/united-nations
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principalmente entre nações que questionavam a necessidade de manter a atividade 

econômica, e de outros que viam a questão como benéfica apenas a países 

desenvolvidos. 

Em 1997, aconteceu a Convenção de Kyoto, no Japão. Uma atualização do 

acordo, cada nação recebeu percentuais para reduzir a emissão de gases de efeitos 

estufa, até 2012. O encontro ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. 

Em 2015, a COP 21 em Paris, adota um novo acordo com o objetivo central de 

fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a 

capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O 

Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento 

sustentável. 

Todos os anos são realizadas conferências sobre o clima ao redor do mundo, 

o que de fato já aparenta a importância dessas discussões na agenda diplomática 

das nações ao redor do globo. Há forte tendência para um novo estilo econômico no 

mundo, as questões ambientais estão se tornando um assunto de todos, o que acaba 

elevando a discussões para outros níveis governamentais e corporativos. 

  

FUNDO AMAZÔNIA 

 

O Fundo Amazônia (FA) foi criado pelo Governo Federal em 2008 com o 

Decreto Nº 6.527, trata-se de uma iniciativa do Instituto do Homem e Meio Amazônia 

(IMAZON), que se efetivou a partir de julho de 2009, com o objetivo de emitir boletins 

mensais para os municípios e acompanhar as negociações para cadastramento dos 

produtores rurais, perante o Cadastro Ambiental Rural (CAR), desenvolvendo-se de 

modo contínuo, no âmbito de sua duração (MENDES, 2013).   

Nesse sentido, o FA possui como finalidade ampliar o alcance (scale up) e 

conformar boas práticas de replicabilidade, no âmbito do projeto IMAZON. Sob esse 

aspecto, na região norte, incentiva-se medidas de combate ao desmatamento, 

priorizando a atores relevantes, delegando poderes e qualificando agentes públicos 

e da sociedade civil. Sendo assim, considera-se o empoderamento de liderança 
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locais, sobretudo de governos municipais, para que se alcancem os objetivos do 

referido fundo (MACEDO, 2013). 

Sendo assim, o FA objetiva-se a redução emissões de CO2, resultantes do 

desmatamento e da degradação das florestas, consonante à proposta brasileira 

apresentada na 12ª Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), realizada em Nairóbi, no Quênia, em 

2006. Segundo o referido tratado, que foi ratificado pelo Estado Brasileiro, objetiva-

se “a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num 

nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático” 

(ARTIGO 2). 

Para efetivação da proposta, o Fundo, que é gerido pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela captação de 

recursos, de contratar e monitorar os projetos financiados, pelo Comitê Orientador, 

que determina as diretrizes e os resultados dos projetos financiados, e pelo Comitê 

Técnico, exerceria o papel de medir as emissões oriundas de desmatamentos ilegais 

na floresta Amazônica, a fim de controla-las, confirmando a adesão brasileira aos 

esforços internacionais para evitar uma interferência antrópica perigosa e nefasta ao 

sistema climático global. Além do mais, o BNDES segue as diretrizes e critérios 

estabelecidos por um comitê orientador composto por representantes dos governos 

federal e estaduais, ONGs, movimentos sociais, povos indígenas, cientistas e 

empresas, a fim de empoderá-los.  

De acordo com o site do Funda Amazônia, o principal objetivo da Organização 

é reduzir as emissões brasileiras provenientes de desmatamento, por meio da 

promoção da conservação e do uso sustentável no bioma amazônico, fortalecendo 

ações de comando e controle, para implementação de sistemas de monitoramento e 

controle do desmatamento em outros biomas brasileiros. Somente o Fundo 

contribuiu para o alcance das metas do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, 

em especial a meta 4, que estabelecia redução de 40% da taxa de desmatamento no 

período entre 2006 e 2009. 

Para isso, seguem-se mecanismos de monitoramento do projeto, levado a 

efeito pelo BNDES, no âmbito da Logical Framework Analysis, estabelecendo as 

seguintes práticas (MENDES, 2013): 
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d) Realização de inventário de linha de base das emissões de CO2 oriundas do 

desmatamento; 

e) Monitoramento por meio do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD); 

f) Publicação de boletins mensais e anuais com os dados do desmatamento de 

cada município; 

g) Relatórios anuais de desmatamento e degradação florestal com os dados 

gerados por sistema de alta resolução; 

h) Utilização dessas informações por parte dos gestores públicos, atores sociais 

e privados para orientar ações de combate ao desmatamento e degradação 

florestal; 

i) Repercussão das ações na mídia; 

j) Levantamento anual do número de propriedades inseridas no CAR, para 

avaliar a eficácia de sensibilização dos produtores locais e capacitação dos 

agentes públicos e o progresso da adesão de imóveis rurais ao sistema; 

k) Levantamento do número de TACs assinados e monitorados pelo projeto, com 

relatórios publicados; 

l) Publicação de relatórios anuais sobre avaliação das ações de regularização 

fundiária e impactos socioeconômicos e ambientais nos municípios do projeto; 

m) Número de pessoas capacitadas para utilização/aplicação de ferramentas de 

sensoriamento remoto, geoprocessamento e uso do GPS; 

n) Inserções originais e reproduções na mídia citando o IMAZON em ações 

vinculadas ao projeto;  

o) Número e relevância de eventos e público participante; 

 

Segundo Mendes (2013), no âmbito destas medidas supracitadas, as visitas 

de um pessoal técnico são consideradas. Nesta seguinte estrutura, há dois técnicos 

do BNDES, responsáveis pelo Fundo Amazônia, e são encarregados de fazer uma 

visita para fiscalizar os documentos financeiros e discutir aspectos técnicos. Ainda 

mais, os técnicos do IMAZON, após fazerem três visitas, emitem quatro relatórios, 

gerenciando um monitoramento. Nesse sentido, a IMAZON contou com uma 

estruturada de organização e com consistente experiência no monitoramento de 

projetos complexos, atendendo exigências legais e operacionais vinculadas ao 

BNDES. 
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No entanto, de acordo com relatórios de atividades do Fundo Amazônia, ao 

longo dos últimos 11 anos, foram recebidas doações voluntárias para aplicações não 

reembolsáveis em ações de prevenção e combate ao desmatamento, causados pela 

região da Amazônia Legal, que é um território compreendido pelos entes do Acre, 

Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso. Além disto, até 20% dos 

recursos do fundo foram destinados ao desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países 

com florestas tropicais.  

No entanto, a partir de 2019, desde a gestão de Bolsonaro, é identificado uma 

política de flexibilização na legislação ambiental e o Fundo Amazônia está parado 

desde abril de 2019, quando o governo Bolsonaro extinguiu os colegiados Comitê 

Orientador (COFA) e o Comitê Técnico (CTFA), que formavam a base do Fundo. Por 

conta disso, houve uma contribuição pertinente para o expressivo avanço no 

desmatamento nas florestas brasileiras, seja em razão da seca, queimadas ilegais e 

extração madeireira, sobretudo com o aumento percentual substancial em relação 

aos outros anos. 

 

O PAPEL DA ALEMANHA E NORUEGA NO FUNDO AMAZÔNIA 

 

Para entendermos a participação internacional no Fundo Amazônia, é 

necessário que compreendam a posição brasileira sobre o meio ambiente na arena 

internacional: 

 

Nos debates e processos decisórios do ambientalismo internacional, os 

representantes brasileiros obedeceram à tendência dominante em não romper 

com os interesses econômicos e políticos desenvolvimentistas. E foram além. 

Diferindo da Malásia, por exemplo, que se opôs a qualquer intervenção nas suas 

questões de florestas, o governo consentiu na intervenção internacional na 

Amazônia. Um dos vários aspectos do consentimento brasileiro é fundamental 

para esta reflexão: ele reflete o antigo engajamento das elites políticas, 

científicas e intelectuais brasileiras à visão hierárquico-desenvolvimentista de 

natureza, pessoas, saberes, tecnologias e estilos de vida (BENTES, 2005). 



 

 

 

 
194 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

Sendo assim, a posição diplomática brasileira sobre o meio ambiente 

interferiu na participação internacional no Fundo Amazônia. Resultou-se, assim, 

posteriormente, em políticas e ações ambientais do Estado brasileiro, com a 

chancela internacional, guiado pelas promessas internacionais de alocação de 

recursos para a Região amazônica. A partir desses esforços, configurou-se o Fundo 

Amazônia. 

Assim, é notável a partir de estatísticas divulgadas pelo BNDES, que houve 

uma diminuição do desmatamento na Amazônia, evoluindo de forma constante, 

possibilitando a formação de parcerias internacionais com os governos da Noruega 

e da Alemanha, e repasses de doações financeiras voluntárias, a partir de 2008. 

Sendo assim, segundo as estatísticas, o Fundo Amazônia recebeu aproximadamente 

R$ 3,4 bilhões em doações, sendo 93,8%, provenientes do governo da Noruega, 5,7% 

do governo da Alemanha, por meio do KfW Entwicklungsbank, e 0,5% da Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras).  

O governo da Noruega foi o primeiro país a reconhecer a importância e 

assumir o compromisso do Fundo da Amazônia e também é o maior doador de 

recursos ao Fundo. Sendo que essa cooperação entre Brasil e Noruega, iniciou-se 

em 2008, a partir de um acordo de cooperação internacional, que se comprometia a 

doação até USD 1 bilhão. Nesse sentido, a Noruega doou 700 milhões de coroas 

norueguesas ao Fundo em 2009 e comprometeu-se com aportes da mesma 

magnitude em 2010 e 2013, logo foram celebrados cinco aditivos ao acordo de 

doações, por meio dos quais a Noruega se comprometeu a realizar doações 

adicionais ao Fundo entre 2009 e maio de 2013 (repassando seis doações no valor 

total de US$ 130 milhões). Em 17 de setembro de 2013, o BNDES e o governo da 

Noruega assinaram um novo contrato (amended and restated donation agreement), 

visando consolidar os acordos anteriores de doação da Noruega para o Fundo 

Amazônia e ampliar a vigência dessa cooperação. Desse modo, com esses acordos 

firmados, o governo norueguês poderia progredir nas pesquisas do NICFI (Norway’s 

International Climate and Forest Initiative), assim estabelecendo suas atividades de 

pesquisas na Amazônia.  

Além da cooperação do governo da Noruega, o Fundo Amazônia recebeu no 

apoio do governo da Alemanha, celebrado em 7 de dezembro de 2010, com um 



 

 

 
 

Silvio Lucena; Tiago Leles | 195 

 

acordo de cooperação financeira apoiada entre o KfW Entwicklungsbank e o BNDES, 

contrato de contribuição financeira ao Fundo Amazônia no valor de US$ 28 milhões. 

Nessa perspectiva, até o fim de 2019, o governo da Alemanha aportou o total de US$ 

68 milhões para o Fundo. Desta maneira, o governo alemão também se beneficiou 

com o acordo para progredir nas áreas de pesquisas.  

Contudo, entre 2019 e 2020 o desmatamento na Amazônia e as queimadas 

elevaram-se a níveis exponenciais, prejudicando seriamente a imagem do Brasil no 

exterior. Chefes de Estado e membros dirigentes de organizações manifestaram sua 

extrema preocupação com o aumento alarmante das taxas de desmatamento na 

Amazônia. Desse modo, Fundos de investimentos e coalizões empresariais 

criticaram a conduta institucional que facilitou os perigosos eventos. Os governos 

da Noruega e da Alemanha, principais doadores ao Fundo Amazônia, registraram sua 

insatisfação com a política ambiental do governo federal. Dessa forma, a Noruega e 

a Alemanha suspenderam suas contribuições para o Fundo, justificada pelo aumento 

da taxa de desmatamento na Amazônia e pelas negociações travadas, a imposição 

do Ministério do Meio Ambiente em usar parte do dinheiro para a recuperação. E 

posteriormente resultando no fechamento do ano de 2019 com R$ 1,54 bilhão 

paralisado no Fundo Amazônia, e pela primeira vez, sem nenhum novo projeto anual 

aprovado.  

E por fim, em maio de 2020, o vice-presidente da República, reativou o Conselho 

Nacional da Amazônia, e retomou o diálogo com os embaixadores da Noruega e da 

Alemanha no Brasil. Mesmo com uma nova proposta de governança para o Fundo 

Amazônia, não houve consenso. Pois a imagem negativa do governo brasileiro na 

Europa e o agravamento da crise ambiental são obstáculos significativos que 

impedem a retomada do Fundo Amazônia. 

 

O PAPEL DO ITAMARATY NA DIPLOMACIA AMBIENTAL 

 

Entre os anos 50 e 60, após a Segunda Guerra Mundial, e a real necessidade 

de se discutir clima no mundo, o Brasil não ficou de fora dos principais fóruns 

relacionados às questões ambientais, até mesmo por ser referência no mundo pelas 
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belezas exuberantes e abundancia em recursos naturais, o Brasil sempre foi 

associado ao verde e ao mio ambiente.  

Desde a Conferência de Estocolmo em 1972, o Brasil adotou certo 

protagonismo nos fóruns de discussões, principalmente como representante das 

nações tidas como em desenvolvimento ou subdesenvolvidas.  

 

Nesses fóruns, o Brasil sempre foi a liderança do desenvolvimento. Ajudou a 

desenvolver princípios que perduram até hoje, como as responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas ou a lógica de que “a pobreza é a pior forma de 

poluição” (frase que honrou a participação brasileira em Estocolm-72), 

colocando uma hierarquia de interesses de países mais pobres: primeiro temos 

que nos desenvolver, vencer a pobreza; depois pensamos no meio ambiente. O 

segundo seria impossível sem o primeiro (MALTA, 2019).  

 

Após o fim da ditadura militar, o Brasil passa a dar importâncias a questão 

ambiental, e ver uma grande oportunidade de projeção global, justamente em um 

momento de redemocratização do país, e da necessidade de expansão de dialogo e 

negociações com o mundo. Esse projeto universalista acaba tornando o Brasil sede 

da Rio/Eco-92 (COP 92), justamente 20 anos após Estocolmo. 

A diplomacia soube explorar bem as riquezas naturais brasileiras, para 

projetar o país internacionalmente e atrair bons frutos para o país. O corpo 

diplomático brasileiro sempre foi elogiado pelo alto nível de preparação e 

intelectualidade, o que fortalece o país nas discussões ambientais com um domínio 

sobre os temas.  

Nos anos 2000, o Brasil viveu seu auge na diplomacia ambiental, durante a 

COP 15, na Dinamarca. A conferência foi pautada sobre as diretrizes que sempre o 

Brasil reclamava nos fóruns, como crescimento contínuo, erradicação da fome, 

esgotamento do ciclo das commodities. Esse encontro fez com que o Brasil 

ganhasse relevância inédita no protagonismo ambiental global. 

Após as eleições presidenciais de 2018, o Brasil passou por uma reformulação 

política, que desde então não contribui em nada para o dialogo e a cooperação 

multilateral sobre as questões ambientais, a desativação do Fundo Amazonia, e 
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flexibilização de normas que marcam um retrocesso e ameaça a anos de pesquisa 

estudos, e esforços diplomáticos sobre as questões ambientais. Exemplo das 

mudanças política e no Itamaraty:  

 

Numa sequência de mudanças políticas, o governo Jair Bolsonaro desistiu de 

sediar a Conferência do Clima (COP) 25, e rebaixou o tema na estrutura interna 

do Itamaraty. Agora, é alvo de ameaças de perda de investimentos externos e 

bloqueio a exportações, além da desconfiança de seu real empenho em levar 

adiante negociações preservacionistas. Logo ao assumir o cargo, o chanceler 

Ernesto Araújo promoveu o que chamou de "agenda de luta contra o 

ambientalismo ideológico". Reduziu a equipe dedicada a temas ambientais e 

rebaixou a chefia do setor na estrutura do ministério (ESTADÃO, 2020). 

 

A mudança na estrutura do Itamaraty é criticada por vários embaixadores 

experientes. Em entrevista ao jornal Estadão (2020), o embaixador aposentado 

Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, considera que o Brasil 

sofreu uma "perda total" de protagonismo na área ambiental. "Até o governo 

passado, o Brasil era um dos players principais, claro que não no mesmo nível dos 

Estados Unidos e da China", afirmou. "O Brasil se anulou internacionalmente, não tem 

mais nada a dizer." 

Na atual gestão, indicadores mostram que o Itamaraty segue na contramão 

dos assuntos de maiores relevâncias no campo político internacional, o forte 

negacionismo sobre os estudos e os fatos essenciais para manutenção da vida 

humana nas próximas gerações são ignorados, e o Brasil busca alianças com outros 

países sem relevância nenhuma nas discussões sobre o tema. Será um trabalho de 

anos, talvez décadas, para recolocar e restabelecer o protagonismo brasileiro no 

campo internacional. 

As tendências globais sobre assuntos relacionados ao meio ambiente tem 

forte tendência de crescimento, resultados são a grande rapidez que o assunto entra 

nas agendas da União Europeia e Estados Unidos. A população desses lugares, 

foram as urnas alguns anos atrás, e responderam a altura a classe política uma 

verdadeira resposta de sentimento sobre a questão ambiental. O que torna a 



 

 

 

 
198 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

liderança desses países obrigados a reformularem os seus campos de atuação e de 

negociações, restrições e legislações devem ganhar mais notoriedade nas relações 

comerciais. O Itamaraty terá um grande desafio pela frente, na formulação de 

alternativas para recriar uma imagem positiva do Brasil no exterior. De acordo com 

Lawrance e Ali:  

 

Independent scientific investigations play a role in environmental treaty making, 

but they are intertwined with, not separate from, political considerations. [...] 

There are still those who would prefer to solve environmental problems by 

separating scientific analysis from political considerations. Their objective is to 

isolate, not balance, science and politics (SUSSKIND; ALI, 2015, p. 67 e 73). 

 

Desenvolver pesquisa cientifica, investir em desenvolvimento de 

conhecimento e material para analisar com precisão as questões ambientais é 

extremamente necessário para um quadro corporativo de representação, como o 

Itamaraty. Sem resultados científicos, e sem dar a devida importância ao tema, existe 

uma forte tendência para o isolamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Funda Amazônia já completou 13 anos e, apesar do relativamente curto 

espaço de tempo, é evidente os beneficios transformadores e redutiveis de 

desflorestamento, que esse fundo pode proporcionar. Embora atualmente, os 

resultados tem se apresentado retogredos, ou seja, de regrssão sobre os avanços da 

preservação ambiental, fatos concretos podem muito distante do desejavél. Porém, 

não há dúvida de que há um empenho generalizado em reduzir as emissões 

brasileiras, principalmente da sociedade civil, indigineas, ativistas ambientais, 

políticos e ONGs. A promoção da conservação e do uso sustentável no bioma 

amazônico é necessário.  

O papel do Itamaraty e a firmação de novos acordos, são necessários para 

estabelecer resultados, e novas metas para redução de desmatamento e emissão de 

gases. A negociação é fundamental para manutenção da paz e da segurança global. 
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Negar a realidade, é se abster da realidade que paira sobre os verdadeiros olhos das 

gerações presentes e futuras. 

A política para a Amazônia ainda é bastante contraditória no Brasil. Essas 

ainda divergem entre uma matriz protecionista ambiental e humana, e outra 

desenvolvimentista, com pensamentos de atraso econômico.  
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9.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO 
ÂMBITO ESTADUAL1 

 
CONSIDERATIONS ABOUT CHARGING FOR THE USE OF WATER RESOURCES ON 

THE STATE LEVEL 
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Ana Gabriela Brito Ramos2 

 

RESUMO 

O presente artigo aborda a questão da cobrança pelo uso de recursos hídricos, com 

ênfase na seara estadual. Para tanto, inicialmente, discorre-se sobre seus 

fundamentos, destacando a dominialidade das águas, em conformidade com a 

Constituição Federal de 1988, e o princípio do usuário-pagador, a partir de sua 

delimitação teórica internacional e de sua aplicabilidade nacional, mormente nas 

disposições da Lei Federal nº 9.433/97, que institui a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos no Brasil. Em seguida, discorre-se sobre sua natureza juridica, com foco na 

controvérsia acerca de sua constituição enquanto tributo ou enquanto preço público, 

ocasião em que também serão feitas as distinções pertinentes com institutos 

correlatos, tais como a figura da compensação financeira e da cobrança pelo serviço 

de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Por fim, serão abordadas as 

dificuldades práticas de sua implementação no âmbito estadual, a partir dos seus 

mecanismos de implementação, de questões relativas ao seu planejamento e da 

necessidade de aperfeiçoamento do sistema de informações hídricas, trazendo 

ainda algumas experiências bem sucedidas de determinados entes federados, a 

exemplo dos Estados do Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. 

                                                     
1 O presente artigo é uma adaptação do Trabalho de Conclusão de Curso relativo à Especialização em 
Advocacia Pública realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Democrático (IDDE), entre os anos de 
2019 e 2020.  
2 Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Pós-graduada em 
Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade Damásio de Jesus. Pós-graduada em Advocacia 
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Palavras-chave: Cobrança pelo uso de recursos hídricos. Fundamentos. Princípio do 

usuário-pagador. Natureza jurídica. Implementação no âmbito estadual. 

 

ABSTRACT 

This article addresses the issue of charging for the use of water resources, 

emphasizing on the state level. For this purpose, it initially discusses its grounds, 

highlighting the property of the waters, in accordance with the Federal Constitution 

of 1988, and the user-pays principle, on the basis of its international theoretical 

delimitation and its national applicability, especially in the provisions of the Federal 

Law No. 9,433/97, which establishes the National Water Resources Policy in Brazil. It 

then discusses its legal nature, focusing on the controversy regarding its constitution 

as a tax or as a public price, where it makes the relevant distinctions with correlated 

institutes, such as the figure of the financial compensation and the charging for water 

supply or sanitary sewage. Finally, it addresses the practical difficulties of its 

implementation at the state level, on the basis of its implementation mechanisms, 

issues related to its planning, and the need to improve the water information system, 

also showcasing some successful experiences from certain federated entities, such 

as the states of Ceará, Rio de Janeiro and Rio Grande do Norte. 

Keywords: Charging for the use of water resources. Grounds. User-pays principle. 

Legal nature. Implementation at the state level. 

 

Introdução 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 64/92, editada 

em 28 de julho de 2010, reconheceu o acesso à água potável e ao saneamento básico 

como direitos humanos essenciais para o pleno aproveitamento da vida e de todos 

os demais direitos. No corpo do supracitado documento, foram mencionados alguns 

dados acerca da crise hídrica mundial (UNITED NATIONS, 2010), a exemplo da 

estatística de que, à época, aproximadamente 884 milhões de pessoas não possuíam 

acesso à água potável.  

Em um contexto de mudanças climáticas e de expansão desenfreada de 

atividades econômicas danosas ao meio ambiente, tal situação tende a se agravar, 
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inclusive no Brasil (BRITO, 2020), historicamente conhecido por sua abundância 

hídrica. Na região Nordeste, por sua vez, a escassez de água potável, em áreas do 

denominado “semi-árido”, já são constantes e cíclicas, o que obriga uma atenção 

redobrada na gestão das bacias hidrográficas ali existentes.  

A partir do mencionado panorama, vê-se que a regulamentação do uso das 

águas adquire particular importância na preservação e na disponibilização dos 

recursos hídricos no país. Assim, considerando as informações acima colacionadas, 

enfatiza-se, no presente trabalho, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 

enquanto instrumento da Política Nacional dos Recursos Hídricos previsto na Lei nº 

9.443 de 1997, com ênfase em sua implementação no âmbito estadual.  

Para tanto, inicialmente, serão abordados os fundamentos principiológicos 

para a implementação da referida cobrança, investigando-se a dominiliadade das 

águas, a partir de um prisma constitucional, bem como o princípio do usuário-

pagador, tendo em vista a sua relevância para a fundamentação da cobrança pelo 

uso de bens ambientais. Em seguida, passa-se a analisar a natureza jurídica da 

referida cobrança, enfatizando os diferentes posicionamentos doutrinários sobre o 

tema e delimitando o seu conceito, distinguindo-o de eventuais institutos correlatos. 

Por fim, estuda-se a implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no 

âmbito estadual, enfatizando as dificuldades usualmente encontradas por estes 

entes federados, a partir de uma investigação de suas respectivas regulamentações.  

 

Fundamentos princípiológicos: a titularidade jurídica e o princípio do usuário-

pagador 

 

A Constituição Federal de 1988 repartiu a titularidade dos recusos hídricos, de 

forma expressa, entre a União e os Estados-membros, de acordo com os artigos 20, 

incisos I e III, e 26, inciso I, respectivamente. De acordo com o texto constitucional, 

seriam bens da União – além dos que já lhe pertencessem e dos que viessem a lhe 

ser atribuídos (inciso I) –, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 

de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 

terrenos marginais e as praias fluviais. 
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Outrossim, a respeito do rol de bens hídricos pertencentes à União, vale 

ressaltar a disposição constante do art. 176 da Constituição Federal, a partir da qual 

os potenciais de energia hidráulica serão considerados propriedade distinta da do 

solo para efeito de exploração ou aproveitamento, sendo igualmente da titularidade 

daquele ente político.  

Ademais, o art. 231 da Lei Fundamental, relativamente às terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios, dispõe que lhes cabe o usufruto exclusivo 

das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, de modo que eventual 

aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos em terras 

indígenas, somente poderá ser efetivado, excepcionalmente, com autorização do 

Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes ainda 

assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

Ultrapassadas as referidas considerações a respeito da titularidade hídrica da 

União, passa-se à análise do domínio hídrico dos Estados-membros. De acordo com 

o texto constitucional, seriam bens dos Estados as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma 

da lei, as decorrentes de obras da União (art. 26, inciso VI). Adota-se, assim, o critério 

da exclusão para a definição das águas pertencentes aos Estados, ampliando, assim, 

o domínio hídrico destes entes federados, comparativamente às Cartas anteriores, 

mormente pela inclusão das águas subterrâneas no aludido rol.  

Por fim, apesar da omissão constitucional, há quem defenda também a 

atribuição de titularidade hídrica aos Municípios, relativamente às correntes de água 

situadas em terrenos sob sua propriedade. Nesse sentido são as lições do eminente 

administrativista Diogo Figueiredo Moreira Neto (2014, P. 403). Tal entendimento 

também se encontra previsto no art. 29, inciso III, do Código de Águas (Decreto nº 

24643/34). O posicionamento predominante, contudo, entende que o referido 

dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que a 

titularidade hídrica, de acordo com a Magna Carta vigente, apenas se repartee entre 

a União e os Estados-membros3.  

                                                     
3 A título exemplificativo: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 30 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 964. GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas: disciplina juridica das 
águas doces. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 82.  
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Independentemente das referidas divergências, é possível concluir, pelo 

estudo dos aludidos dispositivos constitucionais, a inexistência da titularidade 

privada de recursos hídricos, uma vez que a Carta Magna reparte o domínio das 

águas apenas entre os respectivos entes federados, de forma expressa. Tal 

conclusão resta ainda mais evidente a partir da edição da Lei nº 9.433/97, ao dispor, 

em seu art. 1º, I, que “a água um bem de domínio publico”4. 

A referida publicização das águas, a partir da vigente ordem constitucional, 

permite a compreensão deste precioso bem em um aspecto mais complexo, 

associado à própria natureza jurídica dos recursos ambientais, com fulcro no art. 225 

da Constituição Federal. A esse respeito, veja-se: 

 

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

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

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações.  

 

A leitura do referido dispositivo autoriza, de imediato, duas conclusões a 

respeito do meio ambiente, em uma perspectiva constitucional: sua concepção 

enquanto direito transindividual – um direito de todos, indistintamente –, e sua 

natureza jurídica de “bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de 

vida”.  

O meio ambiente, enquanto direito transindividual, caracteriza-se por sua 

perspectiva difusa, uma vez que consistiria num objeto indivisível, que teria como 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, de acordo com 

o art. 81, parágrafo único, inciso I da Lei nº 8.078/90.  Por sua vez, a titularidade 

jurídica do bem ambiental passa pela verificação de dois aspectos: sua qualificação 

como bem de uso comum do povo, nos moldes trazidos pela doutrina 

administrativista, e sua essencialidade à sadia qualidade de vida, em uma concepção 

lastreada na capacidade intrínseca ao referido bem, consistente em assegurar a 

dignidade da pessoa humana (FIORILLO, 2011, p. 183). 

                                                     
4  Entendendo de forma contrária: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, p. 1260.  
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Logo, sugere-se, a partir da interpretação do aludido dispositivo, que a 

interpretação da titularidade do bem ambiental supere a dicotomia clássica entre 

bens públicos e privados. Com efeito, inspirando-se em teorias surgidas na doutrina 

italiana, vislumbra-se o que se denomina de natureza jurídica difusa dos bens 

ambientais (YOSHIDA, 2007, p. 38).  

Relativamente aos recursos hídricos, sobreleva-se a sua natureza jurídica de 

recurso ambiental, portador de valores difusos a serem tutelados pelo Poder Público 

no interesse da coletividade beneficiária, que nem sempre terá interesses 

coincidentes com os interesses público-estatais. Caso tais interesses entrem em 

conflito, contudo, devem prevalecer os valores difusos, pois associados aos 

verdadeiros titulares do bem (YOSHIDA, 2007, p. 40).  

Logo, mesmo quando atribuídos constitucionalmente a entes federados 

específicos, os bens ambientais não serão tidos como mera propriedade da União ou 

dos Estados, mas sim como bens pertencentes à coletividade, de forma indistinta, a 

respeito dos quais atua o ente político respectivo como mero gestor.  

Visto isto, o Segundo fundamento da cobrança pelo uso de recursos hidricos 

é o do princípio do usuário-pagador, que resid ao lado dos princípios do poluidor-

pagador e do protetor-recebedor, estando todos relacionados à intervenção do 

Estado no domínio econômico, quando da utilização privada de recursos ambientais. 

Tais mandamentos encontram guarida internacional por meio do  Princípio 16 da 

Declaração do Rio de 19925. Contudo, no ordenamento jurídico pátrio, tal princípio 

resta positivado desde a edição da Lei nº 6938/81, nos seguintes termos: 

 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

(...) 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos. 

                                                     
5“PRINCIPIO 16 - Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en 
cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. NACIONES 
UNIDAS. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponível em: 
https://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml. Acesso em: 19/03/2020.  

https://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml


 

 

 
 

Ana Gabriela Brito Ramos | 209 

 

 

Embora se originem de um fundamento comum, não se confundem os 

referidos institutos. Com efeito, o princípio do poluidor-pagador visa a internalizar os 

custos externos da deterioração ambiental causada pela cadeia produtiva do autor. 

Vincula-se, assim, o gerador dos custos ambientais aos encargos correspondentes. 

Por sua vez, o princípio do protetor-recebedor, positivado de forma expressa no 

ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei nº 12.305/2010 (art. 6, inciso II), diz 

respeito a uma espécie de incentivo ao usuário que adote medidas complementares 

de proteção ao recurso natural.  

O princípio do usuário-pagador, ao contrário, é mais amplo e residual, 

abrangendo situações que não impliquem necessariamente em deterioração do bem 

ambiental, tampouco em sua proteção. Seu fundamento reside, portanto, enquanto 

mecanismo de compensação pela mera utilização privativa de um bem de 

titularidade difusa, nos moldes já vistos no tópico anterior. Nas palavras de Paulo 

Affonso Leme Machado (2013, p. 94-95), o uso gratuito dos recursos naturais, por 

particulares, representaria verdadeiro enriquecimento ilícito do usuário, pois a 

comunidade que não o utiliza ficaria onerada.  

Não se deve admitir, contudo, que o pagamento por sua utilização venha a 

privar o acesso de populações hipossuficientes, haja vista a sua natureza de direito 

humano fundamental. Busca-se, apenas, implementar políticas públicas de uso 

racional dos recursos ambientais, mormente em relação a atividades econômicas, 

fazendo frente aos custos advindos de sua própria utilização.  

Nesse sentido é que a Lei nº 9.433/97 estabelece, já em seu artigo 1º, inciso 

II, ser a água um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Tal 

reconhecimento se inspira nos documentos internacionais sobre o assunto, a 

exemplo da Declarção de Dublin, de 1992, que pondera, em seu Princípio nº 4, a 

necessidade de se reconhecer a água como um bem econômico6.  

                                                     
6 “Dentro desse princípio, é vital reconhecer primeiramente o direito básico de que todos os seres 
humanos têm acesso à água potavel e a saneamento por um preço acessível. O erro no passado de 
não reconhecer o valor econômico da água tem levado ao desperdício e a usos nocivos deste recurso 
para o meio ambiente. A gestão da água como bem econômico é uma forma importante para chegar 
a um uso eficaz e equitativo, e para incentivar a conservação e a proteção dos recursos hídricos”. 
NAÇÕES UNIDAS. Conferência  Internacional sobre Águas e Meio Ambiente. A Declaração de Dublin 
Sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, 14 de janeiro de 1992. Disponível em: 
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A respeito da adequada mensuração de seu valor monetário, é importante que 

sejam levados em consideração os objetivos específicos da norma em relação à 

cobrança, bem como os custos reais das externalidades negativas. São ilustrativas, 

dentro do presente context, as lições de María Garcí Añon (2008, p. 5): 

 

Dado que el agua es un recurso  natural limitado, es preciso vigilar su empleo 

óptimo. Debido a los numerosos ejemplos que denuncian su mal uso, la OCDE 

desarrolló el Principio Usuario-Pagador (PUP), el cual señala que se repercutirán 

sobre el usuario la totalidad de los costes en la tarifación de los recursos 

públicos, es decir, se extiende a la totalidad de costes derivados de La utilización 

del agua, lo que implica englobar también al PCP (Principio contaminador-

pagador) según el cual, el contaminador deberá soportar el  conjunto de costes 

sociales ocasionados por la contaminación que hubiera causado. Además de 

tener en cuenta el PUP y el PCP, también debe considerarse el Principio de 

Equidad  por el que el reparto de los costes y beneficios que hubieran, deberán 

ser socialmente aceptados.  

 

Especificamente em relação à cobrança dos recursos hídricos no 

ordenamento jurídico pátrio, a multicitada Lei nº 9.433/97 dispõe que seus objetivos 

serão: reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de 

seu real valor (inciso I); incentivar a racionalização do uso da água (inciso II); obter 

recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos (inciso III). Vale salientar, por fim, que 

as referidas disposições são normas gerais, cabendo aos Estados-membros, de 

acordo com as suas especificidades,  suplementá-las,  conforme  o  art.  24, § 2º,  da 

Constituição Federal.  

 

Natureza jurídica: tributo ou preço público? 

 

Conforme foi visto no capítulo anterior, a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos encontra fundamento na dominialidade pública das águas, enquanto 

                                                     
http://www.abcmac.org.br/files/downloads/declaracao_de_dublin_sobre_agua_e_desenvolvimento_
sustentavel.pdf. Acesso em: 19/03/2020.  
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recurso ambiental, e na aplicação do princípio do usuário-pagador, enquanto 

decorrência lógica da valoração econômica da água, insculpida no art. 1º, inciso II, 

da Lei nº 9.433/97. Feitas tais considerações, resta investigar a natureza juridical 

desta cobrança, a partir de sua identificação como um instrumento da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, de acordo com o art. 5º, inciso IV, da Lei nº 9.433/97.  

Segundo o referido diploma legal, em seu art. 20, a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos decorre da outorga pelo seu uso privativo, a partir das hipóteses 

autorizadoras ali previstas7, que consistem em variações de captação de água ou o 

lançamento de efluentes em corpos hídricos, alterando o regime, a quantidade ou a 

qualidade do precioso bem ambiental. Os objetivos da aludida cobrança, por sua vez, 

foram elencados da seguinte forma: 

 

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de 

seu real valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. 

 

A partir da referida premissa, a doutrina (GRANZIERA, 2015, p. 103) vem 

entendendo pela dupla acepção econômica desta cobrança: inicialmente, enfatiza a 

                                                     
7 Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos 
hídricos: 
I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, 
inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;II - extração de água de aqüífero 
subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; 
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou 
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de 
água. 
§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: 
I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural; 
II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 
III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 
§ 2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará 
subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII 
do art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica. 
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internalização dos custos ambientais, incentivando a sua racionalização; 

posteriormente, visa à obtenção de recursos para o financeiamento de medidas 

contidas nos respectivos planos de recursos hídricos.  

Contudo, apesar da referida previsão, entende-se que a escassez na 

regulamentação correspondents é fator que contribui para a celeuma doutrinária em 

torno de sua natureza jurídica. Com efeito, há divergência considerável de 

entendimentos entre os autores, conforme o foco do estudo seja tributário, ambiental 

ou até mesmo financeiro.  

Luciana Ribeiro Campos (2018, p. 121), ao abordar o tema, ressalta que a 

posição pacífica entre os ambientalistas é pela natureza de preço público à aludida 

cobrança. Para tanto, partem de uma análise baseada na sua natureza de bem 

público de uso comum do povo, ou, mais modernamente, de recurso ambiental de 

titularidade difusa.  

A partir disso, são seguidas as lições de Direito Financeiro, que dividem as 

receitas públicas entre originárias (decorrentes da exploração de patrimônio público 

ou da prestação de serviços estatais) e derivadas (decorrentes da exploração de 

patrimônio do particular). Logo, uma vez entendida a outorga pelo uso de recursos 

hídricos enquanto modalidade de utilização privativa de um bem público (ou difuso), 

conclui-se pela natureza originária das receitas advindas de tal outorga (BOTELHO, 

2006, P. 198-201).  

Por outro lado, tributaristas costumam lançar outros olhares a respeito do 

regime jurídico da referida cobrança. Há autores, a exemplo de Eudes Botelho8, que 

defendem se tratar, em verdade, de uma taxa pelo poder de polícia, considerando os 

atos praticados pelo Poder Público antes e após a concessão da outorga descrita 

pela legislação de regência.  

Para tanto, far-se-ia necessária a edição de lei, em sentido formal, 

identificando todos os elementos caracterizadores da norma jurídica tributária. 

Outrossim, os eventuais descumprimentos da outorga concedida poderiam ser 

                                                     
8  BOTELHO, Eudes. A natureza juridical das prestações decorrentes da cobrança dos recursos 
hídricos. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas 
Gerais, 2006, p. 198-201. 
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imputados, conforme o caso, enquanto verdadeiras obrigações acesssórias, também 

reguladas pelo vigente Código Tributário Nacional (BOTELHO, 2006, p. 40).  

Entre os tributaristas, contudo, também  há aqueles que atribuem à cobrança 

pelo uso de recursos hídricos a natureza jurídica de contribuição de intervenção no 

domínio economic (TÔRRES, 2005, p. 108). Com efeito, tecendo considerações 

especificas sobre a distinção acima apontada, Luciana Ribeiro Campos (2018, p. 

144-145) destaca: 

 

Portanto, não é possível qualificar a cobrança de água como uma taxa de polícia, 

isto porque no aspecto material da hipótese de incidência não há uma atribuição 

específica de fiscalizar. A exação criada pela Lei 9.433/97 mais se aproxima da 

contribuição interventiva, porque são os fins perseguidos e expressos na Lei 

9433/97 que legitimam constitucionalmente a contribuição. Na verdade, a 

cobrança de água visa, isto sim, desestimular atividades econômicas nocivas ao 

regime de quantidade de qualidade dos recursos hídricos. 

 

É preciso notar, no entanto, que a classificação tributária da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos - seja como taxa de poder de polícia, seja como contribuição 

interventiva no domínio econômico – esbarra em incongruências jurídicas difíceis de 

ultrapassar. Isso porque a própria Lei n 9433/97 regulamentou o tema a partir da 

natureza de preço público da aludida atividade, ao permitir que as diretrizes e os 

critérios de cobrança fossem definidos nos respectivos Planos de Recursos Hídricos 

(art. 7º, IX), a serem elaborados pelos correspondentes Comitês de Bacia 

Hidrográfica (art. 8º).  

Ademais, retomando as lições de Direito Financeiro explanadas anteriormente, 

constata-se que os preços públicos decorrem da utilização privativa de patrimônio 

estadual (ou difuso), utilização esta que decorre exclusivamente da vontade do 

interessado DOMINGUES, 2007, P. 265). Resta evidente, portanto, a presença de 

obrigação pecuniária ex vountate, ao contrário das obrigações ex lege pertinentes à 

norma jurídica tributária. 

Outros tributaristas, por sua vez, apontam uma pretensa inadequação entre a 

instituição de preço público e a correta proteção do meio ambiente, partindo de uma 
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alegada impossibilidade de medição da capacidade contributiva do usuário e de uma 

eventual “apropriação” privada de bens ambientais (NUNES, 2005, p. 117). 

Tais temores, contudo, não se justificam, haja vista que, conforme visto 

anteriormente, a definição dos critérios de cobrança se dará no âmbito do Plano de 

Recursos Hídricos, fator que possibilitaria a sua utilização de forma individualizada, 

conforme a necessidade da respectiva bacia hidrográfica, inclusive levando em 

consideração eventual capacidade contributiva, se for o caso9. Ademais, a outorga 

de uso, conforme também já explicitado, não configura apropriação privada dos bens 

ambientais, pois estes possuem titularidade difusa.  

Por fim, inobstante a existência da celeuma doutrinária acima colacionada, 

vale salientar que, na aplicabilidade prática da referida cobrança, é praticamente 

pacífica a sua regulamentação enquanto preço público10. A título exemplificativo, 

veja-se que a cobrança pelo uso de recursos hídricos situados em domínio da União 

é atualmente regulamentada pela Resolução nº 48/2005, elaborada pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. Ademais, os preços unitários são atualizados 

anualmente, por meio de Resolução lavrada pela Agência Nacional de Águas (ANA)11.  

Ultrapassadas as considerações acerca da natureza jurídica da cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos, prevista no artigo 19 e seguintes da Lei nº 9.433/97, 

importa realizar duas importantes distinções com institutos afins previstos no 

ordenamento  jurídico  pátrio,  a  fim  de  concluir  adequadamente a sua delimitação 

conceitual.  

Inicialmente, é importante destacar a figura da compensação financeira pelo 

uso dos recursos hídricos para exploração de energia elétrica, prevista 

constitucionalmente nos seguintes termos: 

 

                                                     
9 Vale relembrar, por oportuno, que o art. 21 da Lei nº 9433/97, ao delimitar as variantes utilizadas na 
definição dos valores da cobrança, colaciona um rol meramente exemplificativo.  
10  Eventuais exceções serão vistas oportunamente, no capítulo que trata especificamente das 
regulamentações estaduais acerca da cobrança pelo uso de recursos hídricos.  
11 Com efeito, veja-se que, no próprio sítio eletrônico da referida agência, a referida celeuma é 
ultrapassada. Veja-se o que consta no painel correspondente à cobrança: “Essa cobrança não é um 
imposto ou tarifa cobrados pelas distribuidoras de águas na cidade, mas sim uma remuneração pelo 
uso de um bem público. Todos e quaisquer usuários que captem, lancem efluentes ou realizem usos 
não consuntivos diretamente em corpos de água necessitam cumprir com o valor estabelecido.” 
(grifos originais). Disponível em: https://www.ana.gov.br/gestao-da-agua/cobranca. Acesso em: 
02/05/2021.  
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§ 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 

natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 

recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial 

ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.  

 

 A partir de sua redação, alterada recentemente pela Emenda Constitucional 

nº 102/2019, percebe-se que, para além da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 

é estabelecida ainda uma compensação financeira, na medida em que estes mesmos 

recursos hídricos sejam utilizados em seu potencial hidrelétrico. Nas lições precisas 

de José Marcos Domingues Oliveira (2007, p. 268), portanto, “o potencial hidrelétrico 

é destacado, por ficção jurídica, dos corpos de água de que provém”.  

Sem embargo da tormentosa discussão acerca de sua eventual natureza 

jurídica12, o que se destaca, para os fins do presente trabalho, é que os fundamentos 

jurídicos das respectivas cobranças são distintas, assim como a sua destinação 

legal.  A esse respeito, a própria Lei nº 9.648/98, ao regulamentar o instituto, 

esclarece, de forma expressa, a respectiva distinção, nos seguintes termos:  

 

Art. 17.  A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei 

no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de 7% (sete por cento) sobre o valor da energia 

elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração 

de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos 

territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que 

tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da 

administração direta da União.          

§ 1o Da compensação financeira de que trata o caput:       

(...) 

II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados 

ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional 

                                                     
12  Há autores, como Sérgio Pacheco (A compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos…, 2015, p. 25) que defendem a sua natureza de “tributo ambiental”, sem especificar a sua 
espécie. Marcelo Mendo Gomes de Souza (A compensação financeirapela exploração…, 2009, p. 203) 
defende a sua natureza de preço público. Prevalece, contudo, o entendimento externado por 
Martiniano Gomes Ferreira Neto (A compensação financeira…, 2012, p. 9), lastreado recentemente pelo 
Supremo Tribunal Federal (ADI 4606/BA), no sentido de que a natureza jurídica da compensação 
financeira é a de receita originária de caráter indenizatório.  
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de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos 

termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei.          

 § 2o A parcela a que se refere o inciso II do § 1o constitui pagamento pelo uso de recursos 

hídricos e será aplicada nos termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 1997.   

 

Logo, apesar de ter sido utilizada a mesma “base de cálculo” - enquanto 

técnica de valoração econômica dos recursos hídricos (2007, p. 276), relativamente 

à sua cobrança - o referido diploma legal distingue claramente ambos os institutos, 

vinculando apenas 0,75% para a destinação legal prevista no art. 22 da Lei nº 

9.433/97.   

Outra diferenciação importante, para fins de adequada delimitação do objeto 

do presente estudo, ocorre entre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o 

pagamento efetuado pelo serviço de abastecimento de água ou de esgoto sanitário. 

Para tanto, é preciso mais uma vez estabelecer a distinção entre as correspondentes 

hipóteses justificadoras do pagamento.  

Assim, enquanto a outorga (e a cobrança) pelos recursos hídricos decorre de 

sua mera utilização, pelas razões já expostas acima, a tarifa paga pelos 

consumidores, geralmente para empresas concessionárias do serviço público de 

abastecimento, decorre do tratamento e da distribuição da água potável que elas 

realizam, antes da chegada da água potável para as residências. A esse respeito, 

mais uma vez são salutares as observações de José Marcos Domingues Oliveira 

(2007, p. 267), in verbis:  

 

Os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga e cobrança, nos termos da Lei 

de Águas (art. 12 c/c art. 20) não representam prestação de serviços, senão a 

utilização de um bem público material. É dizer, usuário de recursos hídricos não 

recebe um serviço do Poder Público; ele adquire, através de outorga, o direito de 

uso desses recursos naturais, pertencentes à União ou aos Estados.  

Por fim, vale salientar, na esteira das lições acima externadas, que a 

titularidade dos serviços públicos de distribuição de água potável e de saneamento 

básico, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal (STF)13, 

                                                     
13 Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE SANTA CATARINA. 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI ESTADUAL QUE OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm#art22
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é dos Municípios, a quem compete a prestação de serviços de interesse local (art. 

30, inciso V, da Constituição Federal). 

 

Regulamentação estadual: dificuldades práticas e legislações de regência 

 

Ultrapassada a discussão acerca dos seus fundamentos constitucionais e da 

natureza jurídica do instituto, chega-se ao momento de análise específica das 

regulamentações estaduais em torno da cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Para tanto, inicialmente, é preciso compreender as dificuldades práticas em torno de 

tal regulamentação e de sua consequente aplicabilidade prática. Neste sentido, os 

estudos realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria com a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre os anos 

de 2015 e 2017, são essenciais para a compreensão do tema, pois culminaram em 

um minucioso relatório sobre o assunto14.  

O primeiro desafio em torno da cobrança pelo uso de recursos hídricos diz 

respeito ao seu mecanismo de implementação (OCDE, 2017, p. 20). De forma 

resumida, cabe aos Comitês de Bacia Hidrográfica (interestaduais ou estaduais) 

estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os 

valores a serem cobrados (art. 38, IV, Lei nº 9433/97), submetendo-os ao Conselho 

Nacional ou Estadual de Recursos Hídricos. Por sua vez, as Agências de Águas são 

responsáveis pela respectiva cobrança e arrecadação (art. 44, III, Lei nº 9.433/97), 

                                                     
CAMINHÕES-PIPA, POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA QUAL O ESTADO DETÉM O CONTROLE 
ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO 
USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS 
MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-MEMBRO. INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER 
CONCEDENTE E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, 
DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. AÇÃO 
JULGADA PROCEDENTE. I - Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações 
jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente local e a empresa concessionária, ainda 
que esta esteja sob o controle acionário daquele. II - Impossibilidade de alteração, por lei estadual, 
das condições que se acham formalmente estipuladas em contrato de concessão de distribuição de 
água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175, parágrafo único, da Constituição Federal. IV - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 2340, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2013, DJe-087 DIVULG 09-05-2013 PUBLIC 10-05-2013).  
14 OCDE, Cobrança pelo uso de  recursos hídricos no Brasil: caminhos a seguir. Paris: Éditions OCDE, 
2017. Disponível em: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/cobrancas-pelo-uso-de-recursos-
hidricos-no-brasil_9789264288423-pt. Acesso em: 17/03/2020.  

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/cobrancas-pelo-uso-de-recursos-hidricos-no-brasil_9789264288423-pt
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/cobrancas-pelo-uso-de-recursos-hidricos-no-brasil_9789264288423-pt
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mediante delegação. De acordo com o relatório, contudo, tal sistemática confere uma 

série de dificuldades práticas para a sua eficiência, a seguir resumidas:  

 

Primeiro, as decisões sobre o nível das cobranças são predominantemente 

políticas, pois resultam de negociações (acordo) entre as partes interessadas 

nos comitês de bacias hidrográficas. Esse processo traz consigo o risco de inte-

resses específicos prevalecerem, já que dentre as partes interessadas envolvidas 

também estão os usuários de água que pagarão por essa cobrança. Embora, em 

teoria, o comitê seja a plataforma mais legítima para construir o consenso entre 

as partes interessadas e os usuários de água, na prática, está se tornando um 

lugar de resistência, tentando evitar a cobrança. Em segundo lugar, embora seja 

frequentemente reconhecido ex post que as cobranças não são capazes de 

cumprir nem com objetivos econômicos nem financeiros, observa-se que há uma 

tendência clara dos conselhos nacionais ou estaduais em aceitar 

automaticamente o nível de valores da cobrança que é proposto pelos comitês, 

salvo rara exceção. Na prática, critérios mais claros para a aprovação por parte 

dos conselhos (nacionais ou estaduais) das cobranças propostas pelos comitês 

de bacias hidrográficas ajudaria a fortalecer a discussão nos mesmos comitês 

(ou em outras plataformas) sobre os objetivos políticos alcançáveis por meio da 

cobrança. Finalmente, as entidades delegatárias de função de agência de água 

estão sujeitas a fortes regras processuais para as despesas públicas, retardando 

o desembolso dos valores arrecadados (OCDE, 2017, p. 168). 

 

Relacionando-se ao segundo aspecto acima enumerado, outro desafio 

relative diz respeito às questões de planejamento e desembolso. Isso porque os 

Planos de Recursos Hídricos elaborados pelos Comitês acabam por estabelecer 

metas irreais e objetivos excessivamente genéricos, o que dificulta sobremaneira a 

aplicação concreta e efetiva dos recursos. Para reverter esse quadro, seria 

necessário, segundo o referido organismo internacional, identificar as ações 

prioritárias, quantificando de forma realista os recursos necessários para concretizar 

cada ação específica.  

Por fim, o terceiro desafio principal para uma implementação de êxito consiste 

justamente no aperfeiçoamento de um sistema de informações eficientes a respeito 
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do uso dos recursos hídricos, por meio de monitoramento de dados hidrológicos, 

ambientais, sociais e econômicos OCDE, 2017, p. 155). Isso porque, para a 

operacionalização de uma cobrança efetiva, é essencial que os dados objetivos 

acerca de tais utilizações sejam adequadamente mensurados, inclusive para fins de 

coibir eventuais usos ilegais ou contaminadores do meio ambiente hídrico.  

Contudo, a disponibilidade de tais informações varia sobremaneira entre os 

Estados brasileiros (OCDE, 2015, p. 21), o que dificulta a tomada de decisões 

eficientes na implementação da referida cobrança. O que costuma acontecer, em 

regra, é a adoção de valores similares entre Bacias de aspectos distintos, sem a 

necessária reflexão acerca de suas condições locais.  

Para além disto, é preciso uma base de dados consistente acerca das 

avaliações econômicas da água. Por meio delas é que se torna possível a 

investigação detalhada acerca do impactos específicos da cobrança, as possíveis 

necessidades de compensação, os custos de determinada poluição e a maneira de 

alocar estes custos entre diferentes categorias de usuários da água (OCDE, 2017, p. 

160).  

Em relação a este ultimo desafio, contudo, vale ressaltar a realização de 

estudo recente15, financiado pela Agência Nacional de Águas, acerca do papel dos 

Instrumentos Econômicos (IEs)  no estabelecimento de uma gestão de recursos 

hídricos eficiente e sustentável. Consiste em iniciativa louvável, com vistas a 

aperfeiçoar o mapeamento dos possívels arranjos possíveis para o denominado 

“mercado hídrico” à disposição dos Comitês de Bacia, sobretudo em relação a suas 

eventuais vantagens e possíveis obstáculos. 

Apesar do panorama acima apresentado, contudo, já existem atualmente 

legislações estaduais que foram bem sucedidas na implementação da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos. O Ceará, por exemplo, institui a mencionada tarifa desde 

1996 (ANA, 2019, p. 27), antes mesmo da edição da Lei Federal nº 9433/97. Seu caso 

foi considerado “inspirador” pela OCDE (2017, p. 68), a partir de sua gestão 

centralizada pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH), conforme 

                                                     
15  Agência Nacional de Águas (ANA). Instrumentos econômicos aplicados à gestão de recursos 
hídricos: caminhos para sua adoção em situações de conflito pelo uso da água no Brasil. Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (GVCES). -- Brasília: ANA; São Paulo: GVCES, 2018 
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fixação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), fator que tem 

permitido a recuperação dos cursos de operação e a manutenção da infraestrutura 

hídrica. 

Atualmente, tal cobrança é regulamentada pela Lei nº 14.884/2010, que exige, 

em seu artigo 16, a estipulação dos valores por meio de Resolução do CONERH e 

posterior fixação via Decreto. Ademais, cabe salientar também a edição da Instrução 

Normativa SRH nº 02/2004, que regulamenta a fiscalização das outorgas de recursos 

hídricos no âmbito daquele ente federado.  

Outro caso interessante é o do Estado do Rio de Janeiro, tido como um dos 

pioneiros na emissão de outorgas e na respectiva cobrança pelo seu uso (2017, p. 

62). Sua implementação se deu por meio da Lei nº 4.247/03, ocasião em que os 

Comitês de Bacia Hidrográfica ainda não haviam sido estabelecidos. Sua 

operacionalização é feita pela Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 

(SERLA), enquanto órgao responsável pela gestão e execução da política estadual de 

recursos hídricos (art. 3º). Entre as suas funções, destaca-a a arrecadação e a 

distribuição das receitas oriundas da cobrança, segundo o plano de incentivos 

definidos pelos comitês, em articulação com as prioridades apontadas pelo Plano de 

Bacia Hidrográfica. 

A partir da aludida sistemática, o Rio de Janeiro conseguiu ser um dos 

primeiros Estados a implementar a cobrança em todas as Bacias do Estado (ANA, 

2019, p. 27). Ademais, vale ressaltar que, por meio do Decreto Estadual nº 

35.724/2004, foi instituído o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI), 

ocasião em que também foram definidos os critérios de aplicação dos valores ali 

constantes, entre os quais se destaca aqueles oriundos da cobrança pelo uso das 

águas (art. 3º, inciso I). Por fim, importante destaque se revela por meio de seu artigo 

8º, que permite a organização do Fundo em “subcontas”, permitindo a gestão 

autônoma dos recursos financeiros pertinentes a cada região ou bacia hidrográfica. 

Depois de apontadas breves considerações sobre legislações bem sucedidas 

de Estados brasileiros, importa realizar uma análise da situação do Rio Grande do 

Norte, ente federado onde labora a presente subscritora. Avaliada em 2017 como 

uma cobrança ainda “aspirante” pela OCDE (2017, p. 73), o referido Estado possui 

uma legislação de regência que remonta ao ano de 1996 (Lei nº 6.908), porém apenas 
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passou a emitir a outorgas de uso, segundo o mencionado organismo internacional, 

no ano de 2012.  

A referida legislação, que sofreu significativas alterações por meio da Lei 

Complementar nº 481/2013, já previa, em seu artigo 16, a possibilidade de cobrança 

pelo uso de recursos hídricos, porém, até o presente momento, não foi 

regulamentada. Existe, ainda, um Decreto de regulamentação do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FUNDERH), editado ainda em 1998 (Decreto nº 13.836). Entre os 

valores ali contidos, foram incluídas as receitas decorrentes da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos (art. 2º, V). As finalidades da mencionada cobrança, contudo, 

padecem dos defeitos já analisados anteriormente pela OCDE, no sentido de que não 

estabelecem objetivos claros e pré-definidos16.  

Por fim, ao solicitar informações do Secretário-Adjunto da Secretaria do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Carlos Nobre de Oliveira, foi informado 

que a elaboração de um Decreto regulamentando a mencionada cobrança já esta em 

vias de deliberação (OLIVEIRA, 2020), mediante parceria com a Agência Nacional de 

Águas (ANA), que realizou seminários específicos sobre a conjuntura do Estado, a 

fim de subsidiar a melhor sistematização deste procedimento.  Há, portanto, 

perspectivas de que, em breve, o Rio Grande do Norte também possa concretizar a 

utilização deste importante instrumento de gestão no âmbito de suas bacias 

hidrográficas.  

 

 

 

                                                     
16 Art. 3º. Observadas as prioridades e metas fixadas no Plano Estadual de Recursos Hídricos, os 
recursos do FUNERH terão as seguintes aplicações:  
I. financiamento às instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, para a realização de serviços 
e obras com vistas ao desenvolvimento, conservação, uso racional, controle e proteção dos recursos 
hídricos, superficiais e subterrâneos;  
II. execução de programas conjuntos entre o Estado e os Municípios, relativos ao aproveitamento 
múltiplo, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos e defesa contra situações críticas 
que ofereçam perigo à saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos ou sociais;  
III. desenvolvimento de estudos e pesquisas tecnológicas, e capacitação de recursos humanos, de 
interesse do gerenciamento dos recursos hídricos;  
IV. execução de obras de saneamento básico e tratamento de esgotos urbanos;  
V. apoio às atividades dos órgãos componentes do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos 
- SIGERH.  
Parágrafo único - É vedada a utilização dos recursos do FUNERH para pagamento de despesas 
estranhas às suas finalidades, previstas neste artigo. 
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Conclusão  

 

O presente trabalho dedicou-se à investigação da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos no âmbito dos Estados federados, com o objetivo de delimitar a 

sua regulamentação e proporcionar uma análise sobre a efetividade de sua 

implementação, enquanto instrumento de gestão da Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

Para tanto, buscou-se, inicialmente, realizar um estudo sobre a dominialidade 

das águas, a partir de uma perspectiva constitucional e ambiental. Em seguida, foram 

tecidas considerações sobre o princípio do usuário-pagador, entendido como 

fundamento para a instituição da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no 

ordenamento jurídico nacional.  

Em seguida, foi abordada a natureza jurídica da cobrança, a partir das 

diferentes correntes doutrinárias e jurisprudenciais em torno do tema. Concluiu-se, 

então, pela verificação prática de entendimento pacífico a respeito da natureza 

jurídica de preço público do instituto, malgrado as respeitáveis opiniões em sentido 

contrário. Em seguida, foi aperfeiçoada a delimitação conceitual do presente objeto 

de estudo, a partir de sua distinção com institutos correlatos.   

Por fim, foi realizada a análise da cobrança pelos recursos hídricos no âmbito 

estadual, iniciando pela enumeração de suas dificuldades práticas, conforme 

relatório elaborado pela OCDE especificamente sobre o assunto. Posteriormente, 

tratou-se de algumas experiências bem-sucedidas na legislação de regência dos 

Estados do Ceará e do Rio de Janeiro, respectivamente. Ao final, foram tecidas 

observações sobre a situação do Rio Grande do Norte e o atual estágio de 

implementação de sua cobrança. 

Pretende-se, com o presente estudo, trazer à lume um instituto ainda pouco 

aplicado nas legislações estaduais, considerando o seu potencial de utilização, 

enquanto instrumento de gestão dos recursos hídricos. A partir dos exemplos 

colacionados, conclui-se que a implementação eficiente da cobrança pelo uso das 

águas pode contribuir sobremaneira para a valoração econômica deste bem 

ambiental, proporcionando a sua utilização de forma racional e consciente.  
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RESUMO 

Até março de 2020, no Brasil, as escolas e as famílias mantinham uma relação 

contratual baseada nos moldes de aulas presenciais. Com a pandemia do novo 

Coronavírus (COVID-19), o direito à educação e direito à saúde sofreram 

frontalmente impactos significativos, que devem ser apreciados sob o enfoque do 

direito constitucional e sob o pálio do direito ambiental. Diante disso, verifica-se que 

o meio ambiente desrespeitado atingiu diretamente os direitos sociais, pautados no 

art. 6º, da Constituição Federal/88, haja vista a gravidade da crise sanitária 

vivenciada. Sendo assim, percebe-se o desequilíbrio do desenvolvimento econômico 

e humano mencionado por falta de oportunidades e liberdade de trabalhar suas 

capacidades havendo a quebra do elevador social, mencionado na OCDE. Nessa 

medida, questiona-se: em que medida pode-se mencionar a degradação do meio 

ambiente como impacto do direito social à educação, especialmente, em tempos de 

pandemia? Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, de caráter exploratório, 

com uma abordagem qualitativa, realizada no campo teórico. Como resultado, 

espera-se contribuir para a promoção de um ambiente de fechamento de assimetrias 

alinhando com a agenda 2030. 

Palavras-chave: Meio ambiente; Covid-19; Direito à educação. Direito à saúde. 
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ABSTRACT 

Until March 2020, in Brazil, schools and families maintained a contractual 

relationship based on the model of face-to-face classes. With the pandemic of the 

new Coronavirus (COVID-19), the right to education and the right to health suffered 

significant impacts from the front, which must be appreciated under the focus of 

constitutional law and under the canopy of environmental law. Therefore, it appears 

that the disrespected environment directly affected social rights, based on art. 6, of 

the Federal Constitution / 88, given the seriousness of the health crisis experienced. 

Thus, there is an imbalance in the economic and human development mentioned due 

to the lack of opportunities and freedom to work on their capacities, with the break of 

the social elevator mentioned in the OECD. To that extent, the question is: to what 

extent can degradation of the environment be mentioned as an impact of the social 

right to education, especially in times of pandemic? This is an exploratory 

bibliographic and documentary research, with a qualitative approach, carried out in 

the theoretical field. As a result, it is expected to contribute to the promotion of an 

environment of closing asymmetries in line with the 2030 agenda. 

Keywords: Environment; COVID-19; Right to education. Right to health. 

 

Introdução 

 

Em meados de dezembro de 2019, inicia-se a disseminação da COVID-19 

(Coronavírus 2019), uma doença altamente contagiosa, em Wuhan, na China. Desde 

então, essa enfermidade tem se espalhado pelo mundo com prejuízos para as 

certezas jurídicas, lógicas e científicas, dentre outras.  

O Brasil vem enfrentando a maior crise sanitária do último meio século, 

ocasionada pelo novo Coronavírus, a qual vem se alastrando por todo Estado do 

Ceará, em virtude da fácil contaminação e proliferação. 

Desta feita, alguns direitos e garantias fundamentais foram frontalmente 

afetados pela pandemia da COVID-19. Da noite para o dia, comércios, escolas e 

órgão públicos cerraram as portas e o ensino deixou de ser intermediado pelo 

professor para dar vazão às TIC (Tecnologia, Informação e Comunicação). 



 

 
 
 

Aurineide Monteiro Castelo Branco | 229 

 

Em março de 2020, em virtude da efetiva necessidade de adoção de medidas 

para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo COVID-19, o 

Governador do Estado do Ceará, por meio do Decreto no 33.510 de 16/03/20, 

determinou situação de emergência em saúde no âmbito estadual e, por conseguinte, 

o inevitável isolamento social modificando a rotina de todos os alunos.  

Nesse artigo, ao pensar de forma analítica sobre a problemática da Educação 

infantil e Ensino Fundamental I e II a partir do impacto da COVID-19 em sua prestação 

de serviço educacional e que motivou a impossibilidade de terem acesso às habituais 

aulas presenciais, suscitou a seguinte questão: em que medida pode-se mencionar 

de uma crise sanitária afetando, economia e os direitos sociais, mais 

especificamente, direito à saúde e direito à educação em tempos de pandemia? 

Nesse contexto, articulam-se o acúmulo de prejuízos somados há, no mínimo 5 

(cinco) décadas resultando numa crise sanitária dantes vivenciada pelo mundo nem 

pelo Brasil que impactou diretamente direito à educação, direito à saúde, os quais já 

não eram distribuídos de forma igualitária em pleno século XXI e, agravou-se em 

meio ao cenário pandêmico. 

Assim sendo, o COVID-19 passou a obrigar a uma reinvenção em todos os 

aspectos, seja  garantia e direito fundamental (art.5º., caput, CF/88), seja no do 

direito à educação (art. 205, CF/88) como um dever estatal a ser implementado 

também pela família, bem como o direito à saúde, enquanto direito fundamental 

social como impacto da não observância dos regramentos mundiais sobre o meio 

ambiente. 

Com a proliferação dessa doença ou para inibi-la, as escolas tiveram que 

cerrar as portas e deram início às aulas remotas. O que se tem percebido com a 

análise dos acontecimentos, notícias, portarias e resoluções baixadas pelo MEC 

(Ministério da Educação) e Ministério da Saúde, além da vivência real de casos 

concretos, é uma alteração expressiva na relação da prestação de serviço 

educacional, o direito à saúde e o meio ambiente. 

Fica flagrante que o Brasil é um país de falsas oportunidades sociais, onde 

verifica-se o elevador social quebrado baseando-se nos índices de desigualdade que 

não promovem o patamar civilizatório do art. 6º da CF/88. A partir dessa crise 

sanitária da COVID-19, vê-se , com mais nitidez, que o meio ambiente devastado gera 
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desequilíbrio ainda maior na ausência ou diminuição de igualdade de oportunidades, 

capacitação e educação os quais seriam meios pelos quais os Países podem fazer 

sua população ascender a camadas superiores do ponto vista do desenvolvimento 

educacional da OCDE (Organização para a cooperação e desenvolvimento 

econômico). 

Diante do contexto atual, desenvolveu-se pesquisa bibliográfica, documental 

nas bases Scielo, Google scholar, teses, relatórios da OCDE e CEPAL, documentação 

das escolas, com abordagem qualitativa. Tem-se como objetivo geral analisar até 

que ponto as novas modalidades de aulas são garantidoras do direito à educação 

previsto no artigo 205, CF/88, frente ao inciso III, artigo 3º. do Decreto Estadual 

n.33.510 de 16/03/20, e como objetivo específico analisar como o meio ambiente 

influencia no desenvolvimento econômico, especialmente na ótica do pós-

pandemia.    

Nesse aspecto, propõe-se um diálogo acerca da colisão dos direitos em 

questão: direito à educação como meio de desenvolvimento econômico e humano, 

meio ambiente sustentável e garantidor de acesso aos direitos sociais, 

especialmente educação e saúde.  

 

 Educação em tempos de pandemia  

 

A educação é direito de todos, devendo ser fomentada também pela iniciativa 

privada, mas, prioritariamente, pelo Estado, conforme reza o artigo 205 da CF/88. 

Com o mesmo efeito, esse artigo menciona que a educação é também um dever a 

ser incentivado pela família.  

Vale destacar que a família não tem o preparo do professor e nem as 

ferramentas pedagógicas que a escola tem. Do ponto de vista pedagógico, tem-se a 

Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que se responsabiliza pelos aspectos 

pedagógicos, determinando padrões mínimos de qualidade de ensino, tais como 

infraestrutura básica, carga horária e conteúdos mínimos. 

Ocorre que, de forma abrupta, o novo Coronavírus veio desestruturar toda a 

rede de cooperação voltada para a educação infantil e ensino fundamental, o que 

resultou na reconfiguração jurídica e fática dos preceitos que norteavam a relação 
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Estado-escola-família. A situação é inédita para todos os atores sociais envolvidos, 

especialmente para os estudantes e os profissionais que dão vida à escola, pois as 

dificuldades de readequar o conteúdo a ser ministrado no ano tornou-se desafiador 

e bastante complexo. 

Conforme Paulo Freire (2001, p.12) o papel da educação é se reexaminar como 

fator fundamental para a reinvenção do mundo. Trata-se de conceito caracterizado 

por dicotomias, como ensinar e aprender. Partindo-se desse pressuposto, pode-se 

vislumbrar que a educação, por conta dessa ambiguidade ontológica, acontece por 

si só. Nesse momento de crise, todos os sujeitos envolvidos se deparam com a 

necessidade de rever rotinas, condutas e processos. Contudo, o risco e os prejuízos 

enfrentados por cada um deles não é o mesmo. Escolas privadas e públicas 

enfrentam desafios distintos, em que o ensino privado subsiste por meio de 

ferramentais digitais e o público vivencia um “apagão educacional”, desde março de 

2020.  

A operacionalização da implementação das aulas virtuais na rede privada e, 

principalmente, na pública, merece cuidados específicos, posto que nem todos os 

municípios e estados da federação possuem estrutura de tecnologia para oferta de 

educação à distância, bem assim, nem todas as famílias possuem recursos para 

garantir a participação dos filhos nessas aulas, assomado ao fato de que uma boa 

parte dos educadores não possuem, ainda, uma formação adequada para a 

prestação desse serviço. 

Na visão de Pierre Lévy (1997) a virtualização não é boa e nem é má, mas é 

um caminho sem retorno, especialmente nos moldes da crise sanitária mundial. 

Como modalidades do ensino oferecido por meio de tecnologias de informação e 

comunicação, figuram as aulas híbridas, aulas remotas e ensino à distância. 

Seguindo esse pensamento, merece registro, recente pesquisa realizada pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na qual apontou que, até o ano 

de 2017, cerca de 75% (setenta e cinco por cento) dos lares brasileiros contavam com 

acesso à internet, sendo cerca de 80% na área urbana e 40% na rural e no geral 97% 

acessavam a internet pelo celular, enquanto 57% por computador. 

Chama-se atenção para o fato de as residências familiares não estarem 

adaptadas ao aprendizado adequado em caráter excepcional. Além disso, o Supremo 
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Tribunal Federal (STF), em setembro de 2018, entendeu que homeschooling não é 

meio legítimo do cumprimento do dever da família de prover o direito à educação, 

artigo 205 da CF/88. Entretanto, não o considerou inconstitucional, abrindo-se o 

precedente para o governo regulamentar (Recurso Extraordinário n°.888.815). 

A educação é essencial ao País que desejar ascender no elevador social e sair 

do patamar pegajoso, de acordo com o relatório da OCDE. Sob o viés da teoria da 

Justiça de Rawls e Sen, demonstra-se que o bem estar social é objetivo estimado e 

buscado desde as teoria clássica liberal, passando pela teoria de justiça distributiva 

de Rawls e averiguando-se a teoria das capacidades de Sen num viés de 

complementaridade até chegarmos ao estudo do paternalismo libertário enquanto 

contraponto intermediário entre os extremos do liberalismo e intervencionismo 

estatal, especialmente quando é necessário, em face da covid-19, Pompeu, Siqueira 

e Siqueira (2013, p. 615-616). O Brasil, infelizmente, levará 9 (nove) gerações para ter 

elevação efetiva e promover o patamar civilizatório pautado no art. 6º da CF/88.  

 

Educação infantil e ensino fundamental em tempos de crise sanitária: um só vírus, 

distintas realidades  

 

As famílias menos favorecidas e suas respectivas escolas públicas cujas 

dificuldades naturalmente enfrentam desde seu nascedouro. Normalmente, a 

desigualdade inicia pela própria falta de acesso à internet ou acesso limitado do 

conteúdo por meio do aplicativo de mensagens de texto WhatsApp e quando as 

famílias de baixa renda o possuem. 

Sabe-se que o ensino presencial é predominante e indispensável para essa 

classe estudantil, entretanto devemos ponderar a efetiva aplicação dos direitos em 

questão, quais sejam, o direito fundamental do consumidor, direito à educação e 

direito à saúde e, diante da teoria argumentativa de Aléxy (2008, p. 88), no momento 

atual, sobressai o direito à saúde, migrando os alunos mencionados acima ao 

homeschooling excepcional.  

No que se refere especificamente à rede pública, valioso ressaltar que as 

escolas públicas de todo o país não apresentam estrutura para a oferta das aulas no 

formato de remotas e, por este motivo, se cogita que essas atividades em um 
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primeiro momento sejam realizadas em caráter complementar e não substituam, 

ainda, as aulas presenciais, valendo destacar a existência das Portarias do Ministério 

da Educação n°s 343/20, 345/20 e 395/20, bem como, a MP n° 934/20 que reduziu o 

número mínimo de dias letivos. 

Os gestores educacionais, em conjunto com sua grade de professores, terão 

que usar de muita criatividade na tentativa de implementar o método de aulas 

virtuais na rede pública de ensino, colocando em prática, por exemplo, uso de 

exercícios que possam ser feitos por computadores e celulares, bem assim, não 

abrindo mão da TV aberta que poderá ser uma forte aliada nesse primeiro momento. 

Na outra ponta, a família terá importante papel neste aprendizado, na medida 

do possível criar rotinas para crianças e adolescentes não perderem o ritmo de 

estudos, bem assim realizarem as atividades por meios de aplicativos e 

computadores. No entanto, questiona-se: de que maneira vai-se evidenciar a real 

aplicação da norma, art. 205 CF/88, ao caso concreto? O dever de propiciar ao ensino 

devido e aprendizado adequado está limitado pela própria circunstância do 

isolamento social.  

Outro aspecto relevante diz respeito ao direito à saúde, que como prioridade 

relegou o ensino efetivo. As prioridades jurídicas foram invertidas e o direito à saúde 

assumiu a liderança que há muito tempo deveria ocupar, pois a ponderação de 

interesses consiste, assim, no método necessário ao equacionamento das colisões 

entre princípios da Lei maior, onde se busca alcançar um ponto ótimo, em que a 

restrição a cada um dos bens jurídicos de estatura constitucional envolvidos seja a 

menor possível, conforme cita Alexy (2011, p.90). 

Hodiernamente, os direitos sociais, diga-se direitos à educação e saúde, foram 

aviltados deixando mais aparente o desequilíbrio maquiado por políticas públicas ora 

inexistentes, ora mal fiscalizadas. Menciona Pompeu (2004, p.51) que: 

 

A relevância do direito ao desenvolvimento se assenta na histórica compreensão, 

por parte dos operadores nacionais e internacionais dos direitos humanos, bem 

como dos gestores públicos, de que não se faz possível um modelo de 

desenvolvimento posicionado à margem da liberdade e da dignidade humana e 
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o exercício dessa liberdade com discernimento exige conhecimento e 

capacitação, alcançados pelo desenvolvimento do processo educativo. 

 

Nesse momento, o isolamento social e as demais medidas expostas nos 

decretos do estado do Ceará fazem o meio ambiente, direito à educação e o direito à 

saúde buscarem espaço para dialogarem, entretanto, os conflitos existentes entre os 

três leva a uma análise de como a ponderação poderá minimizar os danos já 

acumulados antes, durante e pós impacto da pandemia. 

 

A pandemia sob a ótica de Noah Chomsky 

          

 O norte-americano Noam Chomsky, com 91 anos,  é o fundador da linguística 

contemporânea e o pensador crucial da esquerda contemporânea. Também é um 

dos grandes impulsores da Internacional Progressista, a plataforma que reúne o The 

Sanders Institute, o Movimento pela Democracia na Europa 2025 (DiEM25), 

representantes do Sul global, Índia, África e América Latina. Em plena pandemia, eles 

se lançam para bloquear uma escalada do neoliberalismo e “abrir a porta a 

alternativas progressistas preocupadas com o bem-estar das pessoas e não pela 

acumulação de riqueza e poder”. O encontro ocorreu de forma remota. 

Chomsky menciona, incialmente, a confluência de crises e as decisões não 

podiam esperar. Afirmou que o antigo Presidente dos EUA “desmontou 

sistematicamente as proteções e tornou a situação pior por cortar o financiamento 

dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e eliminar os programas de 

aviso prévio pagos pelo governo, de modo que os Estados Unidos estavam 

singularmente despreparados para a Covid-19. Os cientistas chineses identificaram 

muito rapidamente o vírus que estava causando a doença, sequenciaram o genoma 

e, em 10 de janeiro de 2020, tornaram públicas todas as informações relevantes. 

Na fala de Chomsky, vale a pena dar um passo atrás e olhar para as raízes da 

pandemia. Ela não era inesperada. Após a epidemia de Sars, em 2003, cientistas 

previram que era muito provável que outra pandemia emergisse, possivelmente uma 

variante do coronavírus da Sars. Mas o conhecimento não é suficiente e as políticas 

públicas não foram preventivas podiam à época, entretanto as empresas 

https://brasil.elpais.com/noticias/noam-chomsky/#_blank
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-05-11/um-grupo-de-intelectuais-e-politicos-promove-a-internacional-progressista.html#_blank
https://brasil.elpais.com/noticias/coronavirus/a/#_blank
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farmacêuticas não se interessaram. Elas seguem os sinais do mercado e os lucros 

estão em outro lugar. O governo poderia assumir o controle, mas a doutrina 

neoliberal não permitiria. 

Para chegar ao posicionamento que defendeu tão fortemente, antes e durante 

a pandemia, Chomsky leu uma das vozes mais importantes do anticapitalismo 

mundial, o epidemiologista, autor do livro Pandemia e agronegócio, de Rob Wallace, 

e ressalta que “o mesmo está certo’. Chomsky lembra que muitos especialistas 

preveniram o surgimento de um vírus mortal. “Se escolhermos não aprender com as 

lições que se apresentam diante dos nossos olhos, as consequências serão terríveis’  

O epidemiologista, como Rob Wallace (2020, p.10-11), apontou que a lógica 

capitalista com fins lucrativos invadiu os ecossistemas da vida selvagem, que os 

conflitos entre seres humanos e animais selvagens se tornaram mais frequentes e 

que isso abre caminho para o transbordamento de vírus para seres humanos. A crise 

do capitalismo foi exposta sob a forma de uma crise sanitária por conta de uma 

urbanização crônica e desmatamento no entorno e os humanos não poderão voltar 

ao que era “normal”. A destruição do habitat e o uso insustentável do solo aumentam 

a ameaça de transbordamento, o que aparentemente é o que aconteceu com o novo 

coronavírus. As tendências suicidas do capitalismo desenfreado foram expostas de 

muitas outras maneiras pela crise da saúde.  

As gigantescas e super-ricas empresas farmacêuticas têm recursos para 

fazê-lo, mas a lógica capitalista normal bloqueia essa possibilidade. Não é rentável. 

O governo poderia intervir, mas isso é impedido pelo neoliberalismo, que exige que o 

governo não intervenha no mundo controlado pelo poder privado — exceto, é claro, 

para resgatar o setor rico e corporativo das crises que eles mesmos criam, como 

novamente acontece agora. Esse é o pensamento de Noah Chomsky. 

Uma outra pandemia foi prevista, talvez ainda mais grave que a atual. Os 

cientistas sabem como podemos nos preparar, mas alguém deve agir. Se 

escolhermos não aprender com as lições que se apresentam diante dos nossos 

olhos, as consequências serão terríveis 

Contudo, não devemos acreditar que as grandes empresas farmacêuticas e o 

governo são nossas únicas alternativas. Por que a Big Pharma, que é fortemente 

subsidiada pelo poder público, deveria existir? Por que ela não deveria ser 
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socializada, colocada sob o controle dos trabalhadores e da comunidade, para se 

dedicar às necessidades humanas e não às demandas da riqueza concentrada e do 

poder privado? 

Existem forças em conflito. O mundo dos negócios e os estadistas 

reacionários aliados a ele queriam fortalecer o controle autoritário. As forças 

populares querem avançar em direção a um mundo mais justo e livre. O que 

eventualmente acontecerá depende da interação dessas forças, por essa razão foi 

criada a Internacional Progressista. Os ciclos históricos não estão pré-

determinados, são resultados das ações das pessoas.  

Chomsky vai mais a fundo, falando de coisas concretas: por exemplo, a 

pandemia. Se não falarmos de sua causa, a próxima será inevitável e será pior do 

que a anterior, por culpa do aquecimento global. Quanta atenção se dedicou à raiz 

do problema? Isso é um sistema de propaganda eficiente: ignora o importante. Essa 

é a visão linguística da economia refletida na busca exacerbada pelo lucro frente ao 

interesse coletivo que demonstrada pela reviravolta que meio ambiente executou em 

face de décadas de total desrespeito e de inexistência da visão de sustentabilidade. 

Pandemia e problemas socioeconômicos, deve-se ter em mente que, por mais 

severa que seja a crise, há coisas piores. O custo será terrível, mas haverá 

recuperação da pandemia na visão de Chomsky. Estudos recentes, demonstrados 

nos relatórios da CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) 

estimam que, em nosso curso atual, o mundo pode atingir esse patamar em 

cinquenta anos. O desemprego massivo e a mobilização resultante da origem da 

pandemia está envolta em teorias da conspiração, mas o que se sabe é que ela 

atingiu em cheio a globalização, reforçando o egoísmo nacional e social. 

 

A pandemia e o direito à saúde  

 

A saúde está intrinsecamente ligada ao direito pessoal à vida, o qual foi 

considerado por FERNANDES (2004, p.54) como direito de primeiro pilar ao analisar 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU (Organização das Nações 

Unidas) de 1948.  
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O Direito à saúde também considerado como Direito Fundamental da CF/88 

se orienta como parâmetro da aplicação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, cuja diretriz guia o rol de direitos sociais consubstanciado no art. 6º e no 

art. 170, inserido no Título que trata sobre a Ordem Econômica e Financeira e dispõe, 

dentre os princípios gerais da atividade econômica, que cabe à República Federativa 

do Brasil “assegurar a todos uma existência digna”, ou seja, até mesmo a realização 

das atividades econômicas e financeiras, públicas e privadas, devem observar o 

princípio da dignidade, corroborando o fundamento fixado no art. 1º, inciso III do 

mesmo diploma legal. 

Feitas essas considerações, conforme preconiza o artigo 196, CF/88, a saúde 

é direito de todos e dever do Estado e, dentro desse contexto, é imperioso destacar a 

importância de restar assegurado ao cidadão brasileiro o direito à saúde em época 

de situação emergencial ora vivenciada. Com efeito, a saúde foi o setor mais atingido 

em decorrência dos efeitos da pandemia do Coronavírus, tendo em vista que o 

crescimento avassalador da doença poderá levar a estrutura dos hospitais e 

unidades de atendimento ao colapso, deixando a população desprovida de 

mecanismos que possam lhe garantir a saúde e, por conseguinte, o direito à vida.  

Direito a saúde está elencado entre os direitos sociais, portanto importante a 

lição que nos deixa Sarlet (2001, p. 261) citando os direitos sociais prestacionais 

como sendo conduta positiva fática do Estado, ou seja “os direitos sociais, enquanto 

direitos a prestações, na visão do mesmo “reclamam uma crescente posição ativa 

do Estado esfera econômica e social”. 

No entanto, é necessária uma reflexão acerca das providências e atitudes 

desempenhadas pelos gestores públicos direcionadas à manutenção de referido 

direito constitucional à população brasileira, ou seja, têm-se que observar se 

realmente as políticas públicas econômicas e sociais estão alinhadas com o fito de 

garantir o direito à saúde. 

O isolamento social deflagrado pelos Decretos Estaduais, que determinaram, 

entre outras medidas, o lockdown no Estado do Ceará mostra que foi a única 

medida/política pública efetiva de enfrentamento do Coronavírus, ocorrendo também 

em outros Estados da Federação para conter o avanço de pessoas infectadas. 
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Desta forma, se torna imprescindível uma cooperação nas relações internas 

entre os entes públicos federados (União, Estados e Municípios), no sentido de unir 

forças para superar tão profunda crise no já debilitado sistema único de saúde, 

principal suporte de socorro do direito à saúde da maioria do povo brasileiro. 

Oportunamente, cabe citar que: 

 

Não há distinção de grau nem de valor entre os direitos sociais e os direitos 

individuais. No que tange à liberdade, ambas as modalidades são elementos de 

um bem maior já referido, sem o qual tampouco se torna efetiva a proteção 

constitucional: a dignidade da pessoa humana. (BONAVIDES, 2004, p. 642).  

 

A pandemia da COVID-19 põe em evidência a existência de milhares de vírus 

acondicionados nas células de uma multiplicidade de organismos vivos, capazes de 

sofrer mutações e ser transmitidos para os seres humanos, causando-lhes doenças 

em graus de malignidade imprevisíveis e impossíveis de controle imediato (LEFF, 

2020). 

Para além dos melhores diagnósticos, estratégias de contenção e imunização, 

a fim de que se possa voltar à “normalidade crítica” na qual se encontrava a 

humanidade no final da década anterior, o estado de emergência causado pela 

pandemia da COVID-19 exige da sensibilidade humana inspiração para uma 

mudança profunda em nossos modos de produzir, existir e conviver com a natureza 

(LEFF, 2020). 

 Leff afirma ser preciso “pensar numa estratégia para que os vírus se 

mantenham em seus refúgios no metabolismo da biosfera” (tradução nossa), o que 

requer a construção de uma nova racionalidade, por meio da qual os limites 

entrópicos do planeta sejam respeitados (2020). 

Nesse sentido, observa-se que o direito enquanto ciência ou norma de 

subsunção, por si só, não será suficiente para a satisfação entre escola-família e a 

manutenção da saúde, carecendo o Estado de implementar diversas outras medidas 

com o intuito de resguardar o direito constitucional à saúde e, por conseguinte, o 

direito à vida. 
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Direito à saúde e direito à educação como meta da agenda 2030  

 

Os direitos humanos são direitos naturais, inerentes a qualquer ser humano, 

reconhecidos por meio de instrumentos de direito internacional, como os Tratados 

da ONU e da OEA (Organização dos Estados Americanos). Tais direitos essenciais. 

Embora Konrad Hesse (1999, p. 21) e o nosso próprio constituinte ensinem a 

lição de que a constituição escrita não é somente um pedaço de papel e que a 

“Constituição converter-se-á em força ativa se se fizerem presentes, na consciência 

geral particularmente, na consciência dos principais responsáveis pela ordem 

constitucional [...]”, percebe-se que as políticas públicas estão na contramão desse 

raciocínio. 

Desde o ano 2000, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram 

estabelecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

com metas a serem atingidas até 2015. De fato, a experiência vivida durante esses 

15 anos de ODM, revelou uma série de novas questões sociais que necessitavam de 

uma maior atenção e por este motivo, o PNUD elaborou novos projetos e metas 

denominados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) até o ano de 2030. 

Dentre esses objetivos, temos a ODS 3 e a 4, sendo que a primeira visa 

assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos e todas, 

independente da faixa etária; enquanto que a outra tem a finalidade de assegurar a 

educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Não resta dúvida, que o mundo enfrentará muitas dificuldades para fazer 

cumprir as metas acordadas na Agenda 2030, dentre outras, metas estruturantes a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades, que deve ser a linguagem 

como expressão de compromissos políticos dos líderes mundiais. Não se pode 

esquecer, que a finalidade definida na referida ODS 3, já encontra respaldo legal na 

CF/88, em seu artigo 196, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, conforme explicado em sessão anterior. 

No que tange a finalidade mencionada na ODS 4, da mesma forma, os 

obstáculos são os mais difíceis a serem ultrapassados, a começar pelo 

comprometimento efetivos dos gestores públicos em investir de forma incisiva em 
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uma área que a maioria dos brasileiros se sentem prejudicados, ou seja, o sonho de 

atingir uma educação de qualidade depende de muito esforço e de planejamento 

sério e eficaz. 

Não é de fácil compreensão, especialmente num objeto de estudo acadêmico 

como o presente, que entre o direito à saúde, direito do consumidor e direito à 

educação, ainda se tenha que enfrentar tantos obstáculos, especialmente porque o 

pano de fundo das últimas gestões do Brasil os focos eram educação e saúde. Viu-

se flagrante um total despreparo digital, muito embora as TICs estejam espalhadas 

pelo mundo há mais de 30 anos. 

Na década de 1990, o número de computadores interconectados através da 

rede cresceu de forma exponencial, dando lugar a “infraestrutura do ciberespaço”, 

um “novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, 

mas também novo mercado da informação e do conhecimento” (LEVY, 1997 p. 32). 

Deste modo, possuindo os direitos fundamentais o caráter de princípios, 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida do possível, de acordo 

com as possibilidades fáticas e jurídicas, os nossos tribunais têm se utilizado do 

princípio da proporcionalidade quando confrontados pela apreciação de um conflito 

entre direitos fundamentais. Sob este pálio: 

 

Uma das teses fundamentais expostas na teoria dos Direitos Fundamentais é 

que esta definição (os direitos fundamentais como princípios) implica no 

princípio da proporcionalidade com seus três subprincípios: idoneidade, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, e vice-versa: que o caráter 

de princípios dos direitos fundamentais se segue logicamente do princípio da 

proporcionalidade. (ALEXY, 2002, p. 26). 

 

Em recente reunião no Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre 

o Desenvolvimento Sustentável, que se realizou de forma virtual, ficou proposto 

como temas principais a necessidade de fechamento das atuais assimetrias 

financeiras, climáticas e sanitárias; a garantia do financiamento para o 

desenvolvimento e a criação de bens públicos globais, entre eles, uma vacinação 

equitativa contra a COVID-19, tudo isso, para o avanço em direção a uma 
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recuperação transformadora em linha com a Agenda 2030, conforme dito nas ODS 

acima mencionadas, de acordo com a CEPAL (Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe). 

Dentre outros assuntos abordados na referida reunião, destaca-se o fato de 

que sem saúde, sem educação e um meio ambiente sustentável não há economia 

nem sociedade possível e que o bem-estar da população é pré-requisito para uma 

recuperação sustentável da América Latina e do Caribe, como também, o fato de que 

se faz necessário aumentar a produtividade e preparar as economias para o futuro, 

como também eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade social. 

 

Conclusão  

 

Verificou-se que a oferta das “aulas virtuais ou remotas” carece de uma maior 

adaptação e melhorias para que se consiga atingir seu objetivo e, desta maneira, 

amenizar a situação daqueles que tanto necessitam do acesso à educação. É devido 

o reconhecimento de esforços das famílias e por parte do poder Público, entretanto 

os prejuízos causados por essa crise sanitária mundial levará, no mínimo, 9 (nove) 

gerações para que o patamar mínimo civilizatório seja alcançado no Brasil. 

Restou comprovado que os direitos sociais (direito à educação e direito à 

saúde) não podem ser tratados de maneira irrelevante, devendo as autoridades 

competentes encontrar uma solução razoável e eficaz, fechando as atuais 

assimetrias financeiras, climáticas e sanitárias presentes no mundo, garantindo o 

financiamento para o desenvolvimento e criação de bens públicos globais, entre eles 

uma vacinação equitativa contra a COVID-19, para avançar em direção a uma 

recuperação transformadora em consonância com os objetivos da Agenda 2030, 

buscando o Desenvolvimento Sustentável. 
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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar a proteção dos direitos dos povos 

indígenas em ter acesso à água. O estudo analisará primeiramente como surgiu a 

proteção das águas e depois, as garantias que possuem os povos indígenas 

conforme a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 

dispõe sobre Povos Indígenas e Tribais em Estados Independentes, no 

reconhecimento dos direitos indígenas coletivos, com significativos aspectos de 

direitos econômicos, sociais e culturais, em especial as condições de vida e acesso 

a água. Ponderar-se-á a água como um valor espiritual para a maioria das 

sociedades indígenas, por ser fonte divindades e base para a delimitação dos seus 

territórios, bem como as questões relacionadas com a legislação sobre Direitos 

Humanos em relação à água. A elaboração do artigo baseou-se em pesquisa 

bibliográfica e documental, o método dedutivo, quanto aos fins é qualitativa, com 

auxílio da doutrina e legislação. Conclui-se devido a mudança na sociedade pouco 
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se olhou para a questão indígena e que hoje as cortes nacionais e internacionais 

buscam proteger direitos indígenas e como foco na pesquisa o direito às águas  

Palavras-Chave: Água e saúde. Direito ambiental. Organização Internacional do 

Trabalho. Povos indígenas 

 

ABSTRACT 

The main objective of the research is to analyze the protection of the rights of 

indigenous peoples in having access to water. The study will first analyze how water 

protection came about and then the guarantees that indigenous peoples have under 

Convention No. 169 of the International Labor Organization (ILO), which provides for 

Indigenous and Tribal Peoples in Independent States, in recognition of collective 

indigenous rights, with significant aspects of economic, social and cultural rights, 

especially living conditions and access to water. Water will be considered as a 

spiritual value for most indigenous societies, as it is the source of divinities and the 

basis for the delimitation of their territories, as well as issues related to human rights 

legislation in relation to water. The elaboration of the article was based on 

bibliographic and documentary research, the deductive method, regarding the ends 

is qualitative, with the aid of doctrine and legislation. It is concluded that due to the 

change in society, little has been looked at the indigenous issue and that today 

national and international courts seek to protect indigenous rights and as a focus on 

research the right to water. 

Keywords: Water and health. Environmental law. International Labor Organization. 

Indigenous peoples. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho é um texto 

base sobre direitos dos povos indígenas e tribais em nível global, do qual o Brasil é 

parte desde 25 de julho de 2002. Ela se aplica a povos considerados indígenas em 

países independentes, cujos habitantes descendem de tribos que habitavam o país 

ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da 

colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for 
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a sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, 

econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. 

 Sobre a Água, pode-se dizer que é fonte da vida, um conceito óbvio em seu 

sentido finalístico, mas que na verdade esconde um conflito jurídico que ultrapassa 

o tempo. Como bem essencial ao desenvolvimento da vida e recurso natural finito, a 

água é identificada para a comunidade internacional como sendo o “ouro do século 

XXI”.  

Entretanto, a água tem sido tema de grandes debates ambientais, pois o ser 

humano percebeu a esgotabilidade deste recurso, uma vez que alguns países já 

sofrem com a escassez e a potabilidade deste bem. Além de recurso essencial para 

manutenção da vida, para alguns povos a água possui um significado ainda mais 

relevante, seja por aspectos culturais, econômico e sociais. 

 A relação dos povos indígenas com seus símbolos e antepassados, faz da 

água seu principal exemplo, que vem sendo transmitida de gerações a gerações, 

tendo assim um valor inestimável para essas sociedades, onde grande parte desses 

símbolos representam suas divindades sendo ela também responsável pela forma 

de vida dos povos tradicionais. 

Os símbolos também revelam a ligação da terra com suas tradições e modo 

de sobrevivência, sendo essa a conexão com seus antepassados. Estas conexões 

formam linhas de transmissão sendo passadas de forma oral, o que as torna mais 

vulneráveis, uma vez que podem ser perdidas a qualquer momento, principalmente 

com uma possível interferência de grupos não ligadas a essa sociedade, como por 

exemplo o Estado. 

Tal tema, apesar de encontrar raízes históricas antigas, ainda é bastante 

controverso em âmbito internacional, quanto às suas garantias de inviolabilidade, 

principalmente diante do Estado onde essas sociedades indígenas estão situadas. 

Diante dessa problemática bastante atual e importante, o presente trabalho vem 

mostrar o atual entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o 

entendimento da Comissão Interamericana de direitos humanos, juntamente com 

seus julgados para facilitar a compreensão desse tema diante das inúmeras 

violações desses direitos e garantias dos povos indígenas e tradicionais com seus 

símbolos, buscando sempre a preservação de sua memória e resguardando o seu 
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direito de intervir e participar de decisões que envolvam a sua comunidade, onde 

muitas vezes as populações indígenas são ignoradas quando seu território é violado.  

Neste contexto, será analisada as garantias previstas em instrumentos 

internacionais como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Declaração 

Americana de Direitos humanos analisando seus principais artigos relacionados a 

essas garantias. 

 

LINHA DO TEMPO DA PROTEÇÃO DA ÁGUA  

 

A Comunidade Internacional incluiu o tema de preservação de recursos 

naturais, em especial, os recursos hídricos, na Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano, realizado na Suíça em 1972. Este marco na temática 

ambiental, então, tornou-se ponto importante na pauta das Conferências 

Internacionais que se seguiram.  

A água, em face da sua preocupante degradação ao redor do mundo, passou 

a ser incluída num planejamento de estratégias pelo Programa das Nações Unidas 

para Meio Ambiente, uma vez que o fluxo migratório do campo para cidade passou a 

ser uma nova realidade mundial. 

Com a transformação da urbanização mundial que passava a diminuir a 

população rural e migrar para grandes centros em 1976 a Organização das Nações 

Unidas (ONU) realizou a Conferência das Nações Unidas para Assentamentos 

Humanos, em Vancouver, vinte anos depois houve a segunda edição da Conferência 

em Istambul na Turquia que culminou na edição de um programa de ação 

denominado Agenda Habitat. 

As conferências também deram origem a “Declaração de Istambul sobre 

Assentamentos Humanos”, importante instrumento de preocupação com o 

desenvolvimento sustentável das cidades do planeta. E considerou trivial ao 

desenvolvimento sustentável o acesso à água limpa fornecida em quantidade 

adequada. 

Esta conferência em Istambul marca uma nova era de cooperação, uma era da 

cultura da solidariedade. À medida que entramos no século XXI, nós oferecemos 

uma visão positiva dos assentamentos humanos sustentáveis, um senso de 
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esperança para o nosso futuro comum e um estímulo para enfrentarmos um 

desafio verdadeiramente válido e comprometedor, o de construirmos juntos um 

mundo onde todos possam viver em uma casa segura, com a promessa de uma 

vida decente, com dignidade, boa saúde, segurança, felicidade e esperança. 

(IBAM, 1997) 

  

Posteriormente a Conferência de Mar del Plata na Argentina, tratou sobre o 

consumo crescente de água em dimensão mundial e a pressão realizada pelas 

instituições oficiais sobre águas em algumas regiões. Esta conferência talvez por ter 

sido a primeira sobre tal assunto, não contou com um número expressivo de 

participantes, houve apenas alguns técnicos e políticos, não havendo participação 

da população em geral. 

Nesta conferência foi aprovada a uma recomendação apresentada pela 

Conferência da ONU sobre Assentamentos Humanos, realizada um ano antes, em 

Vancouver no Canadá, solicitando esforços de todos os Estados para fornecerem 

água potável e serviços de saneamento adequados para todos até 1990. 

Nesta Conferência foi traçado o Plano de Ação de Mar del Plata visando 

controlar a demanda por água no planeta. Declarou ainda a Década de 1980 como a 

Década Internacional do Fornecimento da Água Potável e do Saneamento com foco 

em todos os povos independente do seu estágio de desenvolvimento e condições 

sociais tem direito ao acesso à água potável em quantidade e qualidade de acordo 

com suas necessidades básicas (Brasil, 1997) 

Em 1992, na Irlanda, a Conferência de Dublin, denominada “Conferência 

Internacional de Água”, contou com a participação de quinhentos estudiosos, 

incluindo especialistas designados pelos governos de cem países e representantes 

de oitenta organismos internacionais, intergovernamentais e não governamentais. 

A preocupação com os recursos hídricos foi levada à tona pelos estudiosos 

que constataram que as águas doces do planeta Terra estavam há tempos se 

deteriorando e perdendo a sua qualidade, assim, foi promovida uma negociação 

entre os Estados participantes para que estes se ajudassem mutuamente em 

conjunto com sociedade civil e organismos internacionais com a finalidade de 

implementar pactos que garantam adoções de gestão de recursos hídricos. 
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Além dos vários princípios estabelecidos no instrumento, a água é relacionada 

na Declaração de Dublin com o alívio da pobreza, saneamento básico, mitigação de 

doenças, proteção contra desastres naturais, desenvolvimento urbano sustentável, 

produção agrícola e abastecimento de água rural, proteção dos sistemas aquáticos 

e as questões transfronteiriças além de se reconhecer a existência de conflitos 

geopolíticos derivados da posse das bacias hidrográficas. 

Neste cenário de conferências mundiais, o Brasil foi anfitrião em 1992, no Rio 

de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que contou com a participação de 179 países. Esta conferência foi 

marcada pela produção da Agenda 21, um conjunto de resoluções tomadas com 

mais de 2.500 recomendações estabelecidas no evento de âmbito internacional, que 

harmonizam a integração do homem com a natureza. 

A Agenda 21 é um plano de ação paradigmático de longo prazo, visando 

promover em escala mundial, um desenvolvimento mais verde, sob uma tríade da 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Trata-se de decisão 

consensual em 40 capítulos, o programa mais visionário já realizado tendente a 

garantir às necessidades humanas das gerações futuras, sendo dividida em quatro 

seções: dimensões sociais e econômicas, conservação e gestão dos recursos para 

o desenvolvimento, fortalecimento do papel dos principais grupos sociais e meios de 

implementação. 

A Agenda 21 reafirmou a água como um recurso natural finito e vulnerável, à 

medida que as populações e as atividades econômicas crescem, muitos países estão 

atingindo rapidamente condições de escassez de água (BRASIL,1997). Propõe desta 

forma uma cooperação entre Estados, inclusive das Nações Unidas para o 

planejamento e manejo desse recurso. Especialmente no capítulo 18, aborda sobre 

a proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos e a aplicação de 

critérios integrados no desenvolvimento, manejo nos seguintes termos: 

 

A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo principal é 

assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade para 

toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se preserve as funções 

hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades 
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humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de 

moléstias relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o 

aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar 

plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da poluição (BRASIL, 

1997) 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

reafirmou a importância da água como bem garantidor da qualidade de vida, base da 

formulação da Agenda 21. 

 

INSTRUMENTOS UNIVERSAIS DE DIREITOS HUMANOS 

 

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho é um texto 

base sobre direitos dos povos indígenas e tribais em nível global, do qual o Brasil é 

parte desde 25 de julho de 2002, tendo como lastro o princípio geral de Direito 

segundo o qual é vedado retroceder em matéria de direitos humanos, sobremodo o 

dos povos indígenas brasileiros. 

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho de 1989 e a 

Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas do ano de 2007 são os instrumentos 

mais importantes a respeito de direitos a consulta e ao consentimento prévio, livre e 

informado das populações indígenas, conforme se extrai do artigo 1.b da Convenção 

nº 169 da OIT, ao dispor que o tratado se aplicará: 

1.b) povos em países independentes considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que viviam no país ou região geográfica na qual o país 

estava inserido no momento da sua conquista ou colonização ou do estabelecimento 

de suas fronteiras atuais e que, independente de sua condição jurídica, mantêm 

algumas de suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas ou 

todas elas. 

De outro modo, o artigo 1.2 da mesma convenção diz que a autoidentificação 

como indígena ou tribal deverá ser considerada um critério fundamental para a 

definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção. 

A autoidentificação como aspecto fundamental para determinar quem são os 
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sujeitos da consulta se reforça no artigo 33.1 da Declaração da ONU sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas, ao estabelecer que os povos indígenas possuem o direito de 

determinar sua própria identidade de acordo com seus costumes o que não prejudica 

o seu direito de obter cidadania do Estado onde vivem. 

A Organização das Nações Unidas tem identificado os seguintes princípios 

para que um processo de consulta se ajuste aos instrumentos internacionais: 

universalidade, inalienabilidade indivisibilidade, interdependência e inter-relação, 

não discriminação e igualdade, participação e inclusão, sendo um dos elementos 

mais importantes de combate sobre o direito à consulta é a determinação e a 

obtenção do consentimento dos povos indígenas, sendo este um passo obrigatório. 

Entretanto, os instrumentos internacionais vigentes preveem que o direito a 

consulta não implica que os povos indígenas possuam o direito de veto, mas sim de 

embargo, pois tanto o Relatório da ONU sobre povos indígenas, como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos tem identificado situações em que um 

determinado projeto está condicionado ao consentimento dos povos indígenas.  

No caso da ONU, o pesquisador James Anaya (2009, p.02) tem estabelecido 

que: a declaração reconhece a obrigação do Estado de obter consentimento dos 

indígenas interessados diferente das consultas obrigatórias que tem a finalidade de 

procurar esse consentimento. 

A Declaração das Nações Unidas sobre Populações Indígenas declara que as 

medidas que envolvem o deslocamento forçado dos povos indígenas do seu 

território ancestral, armazenamento ou de emprego e realização de atividades 

militares em seu território, deve ser precedido do consentimento dos povos 

interessados. E para um processo de consulta ser bem sucedido, o Estado deve 

fornecer todas as informações necessárias sobre a atividade, ação administrativa ou 

legislativa para serem consultadas. A informação deve ser fornecida para que os 

povos indígenas possam compreender a extensão e ter a oportunidade de fazer 

perguntas durante o desenvolvimento da consulta. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos já reconheceu que a privação de 

indivíduos de seus bens pode constituir violação à sua integridade psíquica e moral, 

quando em razão de tal privação, o indivíduo ficar sujeito a grandes sofrimentos 

emocionais. Mais especificamente, a separação de povos indígenas de suas terras 
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tradicionais ou de seus símbolos como a água pode constituir uma violação ao artigo 

5.1 da CADH, que diz: “Todas as pessoas têm o direito de que se respeite sua 

integridade física, psíquica e moral”. Ou seja, quando desta separação resultar em dor 

psicológica e emocional significativa em razão da impossibilidade de se praticar 

rituais religiosos. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos  estabeleceu que não existe 

uma definição precisa sobre o conceito de povos indígenas no direito internacional, 

dada a diversidade dos povos indígenas nas Américas e no resto do mundo, uma 

definição estrita afetaria o principal elemento para identificar a diversidade que é 

auto identificação, ou seja, independentemente da denominação ou do recebimento 

de definição, o fator determinante é a abordagem dos elementos que compõem um 

grupo humano, que pode determiná-lo como indígena. 

A Comissão identificou que tanto a Convenção nº169 da OIT, quanto a 

Declaração da ONU traziam um aspecto fundamental da auto identificação dos 

indígenas como indivíduos ou como comunidade, sendo assim, a Comissão afirmou 

que o "critério de auto identificação é o principal estado de Indiana determinação, 

tanto individual como coletivamente como povos" (CIDH, 2007).  

Da mesma forma, a Corte IDH estabeleceu uma auto identificação coletiva 

determinante conforme exposto no acórdão no caso da Comunidade Indígena vs. 

Xákmok Kásek Paraguai: 

A identificação da Comunidade, a partir de seu nome à sua composição, é um 

fato social histórica que faz parte de sua autonomia (...). Portanto, o Tribunal de 

Justiça e o Estado devem limitar-se a respeitar as determinações a este respeito 

apresentar a Comunidade, ou seja, a forma como ele se auto identificar. (CIDH, 2007). 

 Deve-se ressaltar que, no direito internacional dos direitos humanos, povos 

indígenas ou comunidades não são obrigados a serem registrados ou reconhecidos 

pelo Estado, para ser titulares e exercer seus direitos. 

 

DIREITO À ÁGUA E OS POVOS INDÍGENAS 

 

O direito à água, apesar de estar envolvido em grandes discussões, permanece 
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sem uma definição concreta em qualquer organismo internacional, principalmente 

no que concerne o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (VIEIRA, 2016,p.). 

O tema sempre é derivado a partir de outro conteúdo de outros direitos 

humanos, como a saúde, a integridade, direito à vida ou propriedade, servindo esses 

como parâmetros para que assim, seja aplicado tal direito. Pesquisas indicam que a 

água potável não é acessível para mais de 1,4 bilhões de pessoas do planeta terra 

(PETRELLA, 2010,p.). 

Nesse contexto apesar da CIDH já ter presentes algumas decisões ou 

relatórios acerca de alguns direitos Econômicos, Sociais e Culturais envolvendo esse 

assunto, protegidos e tutelados pelo Protocolo de Salvador, o seu longo 

desenvolvimento acerca do tema, ocorreu em torno de três direitos acima relatados 

e presentes na Convenção Americana de Direitos Humanos e não no protocolo dos 

direitos ECOSOC. 

Vale ressaltar que essa abordagem em torno do direito a água está 

relacionada principalmente com direitos civis e políticos. A água já foi classificada 

pelo Sistema Interamericano de Direitos humanos, como essencial para o gozo de 

uma vida digna, para este fim, foram desenvolvidos entendimentos muitos 

semelhantes previstos no Comentário Geral n º15 do Comitê de Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais ONU (CERQUEIRA, 2016, p.). 

No julgamento do caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek X Paraguai, a 

Corte Interamericana determinou que uma pessoa deve ter pelo menos 7,5 litros de 

água para satisfazer as suas necessidades básicas. Isso inclui o fornecimento de 

água potável e serviço do Estado e não interrupção das fontes de água naturais. A 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos também falou sobre a qualidade da 

água, observando que a poluição pode causar doença e sofrimento que vão de 

encontro a uma vida digna (CIDH). 

A Comissão, por sua vez, desenvolveu normas em matéria de proteção da 

água como parte do ambiente e as vidas das pessoas. O relatório sobre a situação 

dos direitos humanos na Bolívia, em 2007, observou que os Estados têm a obrigação 

de mitigar os danos produzidos por empresas em fontes de água, a fim de garantir 

condições de vida mínimas no âmbito de concessões econômicas de atividades. Ele 
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também indicou que os Estados devem parar as atividades de mineração que poluem 

rios e córregos, afetando as condições de vida das pessoas. 

A Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceu a importância da água 

limpa para os povos indígenas e tribais, para que possam executar atividades 

essenciais, tais como pesca. O tribunal também observou que a intervenção de 

terceiros em terras indígenas, como por exemplo, a atividade extrativa pode criar 

efeitos graves para a fontes de água potável, como rios ou córregos. 

Consequentemente, os Estados têm a obrigação de evitar estas atividades (CIDH). 

A Corte IDH salientou a importância do território dos povos indígenas como 

parte de sua cultura e visão de mundo, onde fazem os seus rituais e como parte de 

sua religião. A este respeito, disse que os povos indígenas privar de recursos naturais 

como a água, constitui um sério comprometimento para continuar a praticar sua 

cultura ancestral (CIDH). 

Em outro caso particular, a Corte Interamericana, onde Povo Saramaka vs. 

Suriname e Kichwa de Sarayaku Pessoas vs. Equador, estabeleceu que, em caso de 

restrições ou limitações ao exercício do direito de propriedade dos povos indígenas 

às suas terras, territórios e recursos naturais, os Estados têm o dever de cumprir com 

certas garantias. A primeira exigência é que a outorga da concessão não afeta a 

sobrevivência dos povos indígenas ou tribais correspondentes, de acordo com os 

seus modos de vida ancestrais. 

Portanto, de acordo com as normas do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, os Estados devem garantir que as restrições ao uso e aproveitamento da 

terra e dos recursos naturais dos povos indígenas não envolvem uma negação de 

sua sobrevivência física e cultural como povo. 

Outro aspecto fundamental dos territórios de populações tradicionais é o do 

vínculo social, pois diferentes grupos sociais vinculam seus símbolos e rituais ao 

ambiente biofísico, ou seja, fenômenos físicos ligados ao homem e a natureza. 

A distinção entre espaço abstrato e genérico, e lugar concreto e habitado 

definido por Tuan, identifica lugares sagrados por um determinado grupo representa 

um dos mais importantes vinculo do espaço para com um sentimento e significado 

(LITLE, 2002). 
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A ideia de lugar também reflete valores diferenciados que um grupo social 

atribui vinculando aspectos do seu habitat, ou seja, do seu meio ambiente. Essa 

característica especifica relacionada à noção de lugar não deve ser confundida com 

a noção de originalidade, isto é, o primeiro grupo a ocupar determinada área 

geográfica. Está totalmente ligada à ideia de terras imemoriais, algo que fica difícil 

estabelecer, como mostram as disputas arqueológicas.  

A ideia de pertencer a um lugar, nos remete a procurar saber que grupos se 

originaram naquele lugar específico, ou seja, através da etnogênese pretendendo dar 

conta do processo de formação de determinada etnia mostrando o seu surgimento. 

Pertencer a um determinado lugar, não se exige uma relação necessária com 

etnicidade que nos leva a ser avaliadas com o critério de pureza, mas sim com um 

espaço físico determinado. 

Podemos destacar um caso emblemático dessa mudança de território, é a 

peregrinação da sociedade indígena Panará. Na década de 60, com a construção da 

rodovia Cuiabá-Mato Grosso esse grupo como começou a sofrer interferências em 

suas terras por parte de garimpeiros e fazendeiros interessados em ocupar suas 

terras devido a construção dessa rodovia. Nessa época, em aproximadamente oito 

aldeias viviam 600 Paranás. Após uma iniciativa da FUNAI em 1973, depois de mais 

de dois anos de invasões, foi tomada uma decisão de levar os 69 Paraná 

sobreviventes para o Parque indígena do Xingu. 

Ao longo de vinte anos esse grupo mudou sete vezes, mas começou a se 

recuperar demograficamente. Já no início dos anos 90 algumas lideranças no Panará 

insistiam em voltar ao seu lugar de origem, isto é, onde eles consideravam o seu 

verdadeiro lugar. Com as mudanças ao longo do tempo, foi identificada como sua 

nova terra indígena uma área próxima à bacia do rio Peixoto de Azevedo. Começando 

assim sua longa jornada para casa com aproximadamente 174 indivíduos. 

 

A água possui um valor de extrema importância para os povos indígenas não só 

pela sua importância na reprodução material, mas também pela sua importância 

simbólica. Ela está totalmente ligada aos seus inúmeros mitos de como se 

originou essas populações indígenas, mas também ligadas as suas divindades. 

Mitos esses que envolvem a própria criação dessas sociedades como dádiva dos 
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deuses aos antepassados. Desde sempre principalmente por estar presente 

desde a criação do mundo a água é considerada uma dádiva divina pela sua 

abundância, consequentemente o seu desaparecimento está ligado ao 

desaparecimento, o fim da própria sociedade (DIEGUES, 2007,p.). 

 

Em grande parte das sociedades primitivas, a água doce que emana das 

fontes, dos riachos e rios está vinculada ao símbolo de vida, em contrapartida a água 

do mar simboliza o perigo e a morte. Ambas são habitadas por seres que as 

protegem, como a Mãe d´água entre os caboclos da Amazônia, Yemanjá, mãe dos 

peixes, sereias e os monstros marinhos. A água pura das nascentes simbolizam a 

pureza e a inocência e por isso devem ser respeitadas, sob pena de serem 

castigados. 

As representações divinas e culturais da água variam de povos indígenas para 

outro, como seu modo de criação e habitat onde se desenvolveram seu maior ou 

menor acesso a ela. Ao realizar uma análise das relações dos índios com a natureza, 

precisamos levar em consideração que a natureza não apresenta uma forma 

homogenia de ser, e sim, composta por diferentes formas de ecossistemas 

espalhados pelo mundo. 

Ecossistema nada mais é do que o conjunto de fatores físicos, ecológicos e 

bióticos que caracterizam um determinado lugar e que se estendem por um espaço 

de dimensões variadas, constituindo-se numa totalidade sistêmica, integrada a 

fatores abióticos, como substâncias minerais, os gases e os elementos climáticos 

isolados, por organismos vivos, como plantas, fungos animais, etc. (MUSEU DO 

ÍNDIO, 2013).  

Dessa forma fica nítido que ao analisarmos as terras indígenas existentes no 

Brasil, ou seja, aproximadamente cerca de 560, que cada uma delas está localizada 

em ecossistemas diferentes umas das outras, gerando assim culturas e crenças 

totalmente distintas umas das outras, pois o ecossistema o meio que se vive é fonte 

primordial para a criação do processo cultural das sociedades indígenas, na medida 

em que os índios adequam seu modo de viver ao meio que se vive.  

Ao analisarmos especificamente um eco ecossistema específico, como o da 

região Amazônica, verificamos florestas de castanheiras, das matas de cipó, das 
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várzeas, das matas de igapó, das savanas de terra firme, dos rios de agua preta, das 

florestas de terra firme, etc. Cada um desses ecossistemas enseja aos índios uma 

forma particular de manejo, para extrair de forma mais eficaz esses recursos para 

facilitar o seu bem estar (MUSEU DO ÍNDIO, 2013). 

Em regra geral, as populações indígenas não se fixavam por muito tempo no 

mesmo território. O que era levado em consideração em primeiro lugar era o acesso 

aos recursos indispensáveis para a subsistência das aldeias, como quantidade, 

qualidade e facilidade ao acesso a esse bem. 

Os Kayapó Gorotire, por exemplo, que vivem em aldeias dispersas ao longo do 

curso dos rios Ibiri, Bacajá, Fresco e de todos os outros afluentes do rio Xingu, 

ocupando assim uma área com dimensões territoriais quase do tamanho da Áustria, 

adotam um estilo de vida seminômade, passando um período aproximado de 5 

meses durante o ano fora do seu território permanente. Nesse período, além da coleta 

de recursos, os Kayapó aproveitam o cerrado para plantar diversas espécies de 

plantas, formando assim verdadeiras ilhas de recursos para facilitar a subsistência 

do seu povo (ISA, 2015, p.). 

Ainda analisando a observância de diferentes ecossistemas, os índios que 

vivem as margens das bacias dos rios de água preta, por sua vez, sabem que os leitos 

as margens dos igapós servem para o refúgio de várias espécies de peixes, e que 

encontram alimentos e as condições adequadas para a sua desova e 

consequentemente a preservação dessas espécies. 

Com base nessas observações que foram passadas de gerações para 

gerações, os índios evitam o plantio de suas rocas nesse ecossistema de forma a 

não perturbar o desenvolvimento do ciclo vital dessa espécie. Nesse contexto, é 

importante frisar que o a características de diversos ecossistemas influenciam 

diretamente a organização social dos índios, sua distribuição e suas tecnologias. 

Vale destacar que não se pode dizer que o desenvolvimento cultural dessas 

sociedades é determinado pelo meio ambiente, mas vale salientar que a ideia de 

ecossistema apresenta possibilidades e limitações, exigindo dos índios diferentes 

respostas para o seu surgimento de suas divindades, principalmente divindades 

relacionados com a água (AB’SABER, 2002,p.). 
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No ano de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração brasileira no município 

de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma 

barragem (Fundão) da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP 

Billiton. 

O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama que devastou o 

distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avança 

pelo Rio Doce. Várias pessoas estão desabrigadas, com pouca água disponível, sem 

contar aqueles que perderam a vida na tragédia. Além disso, há os impactos 

ambientais, que são incalculáveis e, provavelmente, irreversíveis. 

O acidente em Mariana liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos de mineração, que eram formados, principalmente, por óxido de ferro, água e 

lama. Apesar de não possuir, segundo a Samarco, nenhum produto que causa 

intoxicação no homem, esses rejeitos podem devastar grandes ecossistemas. 

A lama que atingiu as regiões próximas à barragem formou uma espécie de 

cobertura no local. Essa cobertura, quando secar, formará uma espécie de cimento, 

que impedirá o desenvolvimento de muitas espécies. Essa pavimentação, no entanto, 

demorará certo tempo, pois, em virtude da quantidade de rejeitos, especialistas 

acreditam que a lama demorará anos para secar. Enquanto o solo não seca, também 

é impossível realizar qualquer construção no local. 

A cobertura de lama também impedirá o desenvolvimento de espécies 

vegetais, uma vez que é pobre em matéria orgânica, o que tornará, portanto, a região 

infértil. Além disso, em virtude da composição dos rejeitos, ao passar por um local, 

afetarão o pH da terra e causarão a desestruturação química do solo. Todos esses 

fatores levarão à extinção total do ambiente presente antes do acidente. 

O rompimento da barragem afetou o rio Gualaxo, que é afluente do rio Carmo, 

o qual deságua no Rio Doce, um rio que abastece uma grande quantidade de cidades. 

À medida que a lama atinge os ambientes aquáticos, causa a morte de todos os 

organismos ali encontrados, como algas e peixes. Após o acidente, vários peixes 

morreram em razão da falta de oxigênio dissolvido na água e também em 

consequência da obstrução das brânquias. O ecossistema aquático desses rios foi 

completamente afetado e, consequentemente, os moradores que se beneficiavam da 

pesca. 
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A comunidade indígena Krenak, de Resplendor, elaborou um documento em 

que cobra providências para a descontaminação do Rio Doce (Uatu), que considera 

sagrado. A comunidade também está sem água e sem recursos para caça. Além de 

ser considerado entidade sagrada, o Rio Doce é a principal fonte de subsistência dos 

índios. 

No documento, o grupo Krenak relata que mantém uma relação espiritual com 

o rio e acrescenta que, diante de todo o desastre, exige que os responsáveis tomem 

medidas urgentes também com relação ao abastecimento de água na aldeia, com 

reservatório para cada família. 

Além disso, no referido documento consta ainda que a comunidade sabe que 

os problemas causados com o rompimento dessa barragem irão permanecer ao 

longo de muitos anos, que os peixes estão todos mortos, as caças estão ficando 

doentes e a flora foi toda destruída e contaminada com os rejeitos e substâncias 

tóxicas laçados no Rio Doce. 

E a comunidade exigiu que sejam feitos projetos voltados para caça, pesca, 

plantio e tudo o que envolve a vida do povo Krenak, uma vez que o Rio Doce está 

presente em todos os aspectos desse povo. Também exigiram indenização por 

danos morais causados à cultura e religião da comunidade. Ainda conforme o 

documento, foi pedido que o abastecimento de água deve ser feito da maneira mais 

urgente possível. A comunidade deu o prazo de 24 horas, sob pena de tomar as 

providências cabíveis. 

O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, foi levado, recentemente 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) – órgão autônomo da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), mais especificamente no dia 08 de 

junho de 2016. A ONG Justiça Global apresentou o pedido na audiência realizada em 

Santiago, no Chile, no qual estão presentes denúncias e recomendações sobre casos 

que envolvem direitos humanos e mineração. 

Ao final da audiência, o promotor de Justiça Guilherme Meneghin, do 

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pediu para que a CIDH instaure um 

processo junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A intenção da 

solicitação é que sejam apuradas as denúncias feitas na audiência, principalmente 
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as relativas ao desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem da 

Samarco, cujas donas são a Vale e a BHP Billiton. 

Além da Justiça Global e do promotor, participaram da audiência pessoas 

atingidas pela mineração, representantes de coletivos, movimentos sociais, 

entidades da sociedade civil e universidades. Também estavam presentes 

representantes do governo brasileiro, que fizeram a defesa da União. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais em países independentes 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que foi incorporada no plano 

nacional por meio do Decreto Presidencial nº 10.088/2019, é considerada hoje o que 

há de mais avançado em termos de legislação referente a povos indígenas, pois este 

decreto consolida, na forma de seus anexos, os atos normativos editados pelo Poder 

Executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e 

recomendações da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificadas pela 

República Federativa do Brasil e em vigor, em observância ao disposto na Lei 

Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 9.191, de 1º de 

novembro de 2017. 

O termo indígena se refere a todas as populações autóctones do Terra, 

entendendo-se por direitos humanos, um conjunto institucionalizado de diretos e 

garantias do ser humano, com o objetivo primordial de conferir respeito e dignidade 

a sua vida, proteção contra o arbítrio do poder estatal, além do estabelecimento de 

condições mínimas de subsistência e desenvolvimento de personalidade humana, já 

que os direitos indígenas dizem respeito aos direitos coletivos existentes e que 

reconhecem à condição dos povos Indígenas, seus direitos territoriais, direitos à 

diversidade étnico–cultural, e direto à auto-organização.  

Assim, os povos indígenas são aqueles povos que descendem de populações, 

que preexistem aos Estados atuais, conservam total ou parcialmente as suas 

instituições sociais, políticas, culturais, ou que têm autoconsciência de sua 

identidade. Em que pesem os termos da Convenção nº. 169, da Organização 
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Internacional do Trabalho, em favor dos povos nativos, só em 2007 as Nações Unidas 

aprovaram a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

Os povos indígenas após um longo período de debates, principalmente em 

âmbito internacional, tiveram os seus direitos garantidos referentes a preservação 

de seus rituais, sendo um dos símbolos sagrados a água que possui um valor 

espiritual inestimável para a maioria das sociedades indígenas, representando suas 

maiores divindades, pois a água além de ser um recurso essencial a todas as 

atividades humanas, para os povos tradicionais são os grandes rios os verdadeiros 

responsáveis para a delimitação dos seus territórios, fonte relevante da preservação 

das suas atividades, bem como a  qualidade de vida. 

Devido ao grande crescimento populacional das cidades, este movimento vem 

empurrando os centros urbanos para as áreas rurais e os territórios indígenas estão 

sendo violados, principalmente pelo Estado que busca formas de suprir a 

necessidade de seus habitantes, usando como fonte para a captação de recursos 

hídricos, rios lagos pertencentes as comunidades indígenas sem qualquer 

comunicação entre os povos tradicionais, onde muitas vezes essas comunidades 

são obrigadas a migrar de um lugar para o outro, tornando-se verdadeiros nômades 

sem território. 

Nessa evolução de lutas, somaram-se muitas tentativas em torno da 

construção de Direitos Humanos dos Povos Indígenas, seja individuais ou coletivos, 

acrescentando-se o reconhecimento de sua personalidade jurídica de agir no plano 

internacional, para garantir a sua proteção e a reparação em caso de violência de 

seus direitos. Nesse sentido, a autodeterminação dos Povos Indígenas implica no 

reconhecimento de seus direitos coletivos, enquanto sua aplicação implica na 

flexibilidade dos Estados e respeito à realidade política, social econômica, cultural e 

tribal desses povos. 

Ao longo dos tempos, os Estados, as sociedades e os indivíduos criaram 

discriminações e preconceitos solidamente enraizados contra os povos nativos, 

estereotipando-os como seres selvagens, bárbaros e primitivos. Essa visão 

dominante, socialmente construída e estratificada, provocou poderosa cegueira, 

ocasionando a desvalorização de suas culturas, tradições e memórias, conduzindo 

à legitimação de sua exclusão, apresentando os nativos como meros objetos 
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passivos, estigmatizando-os como fossem apenas pobres índios e que por isso 

necessitavam de ajuda, enquanto seus abusos e agressões, violências e 

marginalizações sistematicamente eram ignoradas. 

De acordo com o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

por meio de suas jurisprudências, esta garante que se tais símbolos sagrados e os 

territórios forem violados sem o consentimento dos índios, estes possuem garantias 

de uma possível reparação que podem ser classificados em restabelecimento do 

direito violado, remuneração e compensação monetária, isto é, danos pecuniários ou 

não pecuniários, reabilitação, medidas de não-repetição. 

Ademais, desses tipos de reparação, os acórdãos do Tribunal de Recursos 

Humanos que determina a responsabilidade internacional dos Estados, assegura o 

pagamento de despesas de representação da população indígena ora violada. Esta 

proteção tem por base o reconhecimento da proteção a suas vidas e defesa de seus 

territórios e riquezas naturais. 
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12. A RELAÇÃO ENTRE O IPCC E O ACORDO DE PARIS: UM BREVE PANORAMA A 

PARTIR DO QUINTO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E DO GLOBAL WARMING OF 1.5°C 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE IPCC AND THE PARIS AGREEMENT: A BRIEF 

OVERVIEW FROM THE FIFTH ASSESSMENT REPORT AND THE GLOBAL WARMING 

OF 1.5°C 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424965-12  
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Norma Sueli Padilha2 

 

Resumo 

O IPCC tem sido fundamental para a evolução do regime climático internacional, 

principalmente através dos Relatórios de Avaliação, em que constam dados e 

informações sobre as mudanças climáticas. Publicada em 2014, a quinta edição – 

composta por quatro relatórios, dentre eles o AR5 Synthesis Report: Climate Change 

2014 – repercutiu na COP21, evento que originou o Acordo de Paris. Por conseguinte, 

o IPCC foi convidado a elaborar um Relatório Especial: o Global Warming of 1.5°C. 

Nesse sentido, a presente pesquisa visa oferecer um breve panorama sobre a relação 

entre o IPCC e o Acordo de Paris. Sendo assim, foram estabelecidas as seguintes 

etapas: (I) apresentar o IPCC e o conceito de Relatório de Avaliação; (II) traçar um 

breve panorama histórico dos Relatórios de Avaliação; (III) relacionar os principais 

dados e informações sobre o AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014; (IV) expor 

os aspectos gerais sobre a relação entre o IPCC e o Acordo de Paris, enfocando o 

Global Warming of 1.5°C; (V) tecer reflexões pontuais a partir da NDC do Brasil. Ao 
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final, conclui-se que o IPCC não só fomentou o Acordo de Paris através do quinto 

Relatório de Avaliação, como o completou por meio do Global Warming of 1.5°C. 

Palavras-chave: IPCC. Acordo de Paris. Quinto Relatório de Avaliação. AR5 Synthesis 

report: Climate change 2014. Global warming of 1.5°C. 

 

Abstract 

The IPCC has been instrumental in the evolution of the international climate regime, 

especially through the Assessment Reports, which contain data and information on 

climate change. Published in 2014, the fifth edition – composed of four reports, 

among them the AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 – reverberated at 

COP21, an event that originated the Paris Agreement. Consequently, the IPCC was 

invited to prepare a Special Report: the Global Warming of 1.5°C. Therefore, this 

research aims to provide a brief overview of the relationship between the IPCC and 

the Paris Agreement. Thus, the following steps were established: (I) presenting the 

IPCC and the concept of Assessment Report; (II) providing a brief historical overview 

of the Assessment Reports; (III) listing the main data and information about the AR5 

Synthesis Report: Climate Change 2014; (IV) exposing the general aspects of the 

relationship between the IPCC and the Paris Agreement, focusing on the Global 

Warming of 1.5°C; (V) reflecting specific from the Brazil’s NDC. In the end, the 

conclusion is that the IPCC not only promoted the Paris Agreement through the fifth 

Assessment Report, but also completed it through the Global Warming of 1.5 °C.   

Keywords: IPCC. Paris Agreement. Fifth Assessment Report. AR5 Synthesis report: 

Climate change 2014. Global warming of 1.5°C. 

 

Introdução 

 

Em 1988, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), ambos pertencentes à Organização 

das Nações Unidas (ONU), criaram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), um órgão que tem por escopo fornecer aos governos, em todos os 
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níveis, informações científicas sobre as mudanças climáticas, auxiliando, assim, no 

desenvolvimento de políticas públicas nacionais e internacionais (IPCC, 2013)3. 

Aberto a todos os Estados membros da ONU, atualmente o IPCC possui 195 

inscritos, contando, portanto, com a participação de cientistas de diferentes 

instituições. Contudo, é oportuna a ressalva de que esta colaboração não é voltada 

à produção, mas, sim, à avaliação. Ocorre que, anualmente, são analisadas diversas 

pesquisas acadêmicas desenvolvidas em todo o mundo, a partir do que é feita uma 

compilação para servir de substrato às publicações do IPCC. Neste sentido, então, 

são apresentadas, através de relatórios, as informações consideradas mais 

relevantes sobre as causas das mudanças climáticas. Igualmente, também são 

apontados os impactos e riscos futuros, sendo, inclusive, indicado como a adaptação 

e a mitigação podem ser úteis a fim de reduzi-los (IPCC, 2013). 

Sendo assim, para efetuar o referido levantamento de dados e proceder com 

a devida interpretação e sintetização, o IPCC conta com três Working Groups (WG) – 

ou Grupos de Trabalho (GT) –, sendo que: o Grupo de Trabalho I, The Physical 

Science Basis, trata das bases das ciências físicas das mudanças climáticas; o 

Grupo de Trabalho II, Impacts, Adaptation and Vulnerability, se atém tanto aos 

impactos das mudanças climáticas, quanto à adaptação e vulnerabilidade; e, por fim, 

tem-se o Grupo de Trabalho III, Mitigation of Climate Change, que é voltado à 

mitigação das mudanças climáticas. Ademais, ainda há a The Task Force on National 

Greenhouse Gas Inventories (TFI), uma Força-Tarefa, que, abordando os National 

Greenhouse Gas Inventories (Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa), busca 

desenvolver e refinar uma metodologia para o cálculo e relato das emissões e 

remoções nacionais de Gases de Efeito Estufa (GEE) (IPCC, 2013). 

Outra etapa considerada essencial dentro dos protocolos do IPCC é a 

execução de uma revisão aberta e transparente por especialistas e governos dos 

Estados membros. À vista disto, o Painel entende haver tanto a garantia de uma 

                                                     
3Quanto à indicação das páginas de documentos do IPCC, fez-se necessário seguir a ordem numérica 
indicada pelo Acrobat Reader DC, ou seja, as páginas citadas se referem às do arquivo em PDF. Ocorre 
que, nas partes iniciais dos referidos arquivos, o Painel pode apresentar uma contagem com 
algarismos romanos. Contudo, tais partes foram frequentemente utilizadas, pois trazem muitos 
detalhes importantes. Sendo assim, a fim de facilitar o acesso dos leitores à fonte original, optou-se 
por efetuar uma padronização através da estipulação da paginação do PDF como referência para 
todos os documentos do IPCC. 
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avaliação objetiva e completa, quanto a oportunidade de serem abarcados diferentes 

pontos de vista e experiências (IPCC, 2013). 

Outrossim, uma vez cumpridas todas as etapas supra mencionadas, então, 

além de ser possível ao IPCC identificar pontos fortes e fracos das produções 

científicas em todo o Planeta (e indicar onde pesquisas adicionais são necessárias), 

tem-se, por resultado final, a publicação de documentos capazes de servir não só de 

alerta sobre as mudanças climáticas, mas, também, de respaldo científico a 

diferentes governos no desenvolvimento de políticas públicas nacionais e 

internacionais: o Assessment Report (AR) – ou Relatório de Avaliação (IPCC, 2013). 

Nesse ponto, convém esclarecer duas questões. Preliminarmente, que o IPCC 

também produz outros tipos de relatórios, quais sejam o Special Reports (Relatórios 

Especiais) e o Methodology Reports (Relatórios Metodológicos) – ao passo em que 

o primeiro se refere às avaliações de assuntos específicos e é desenvolvido por uma 

comissão especial, o segundo é de responsabilidade da Força-Tarefa e diz respeito 

às diretrizes práticas para a elaboração de Inventários Nacionais de Gases de Efeito 

Estufa (IPCC, 2013). 

Em segundo lugar, é imperativo destacar que o Assessment Report se divide 

em quatro outros Relatórios de Avaliação, sendo um para cada Grupo de Trabalho 

(GT 1, GT 2 e GT 3) e um de conclusão, o Synthesis Report (SYR) – ou Relatório de 

Síntese. Note-se que, para os Relatórios de Avaliação4 de cada um dos Grupos de 

Trabalho, há um nome específico (IPCC, 2013). 

Feitos os esclarecimentos, passa-se à apresentação, en passant, de um 

panorama histórico do Painel, de modo a retratar, assim, o recrudescimento deste 

órgão desde 1988. Para tanto, serão abordados os cinco Relatórios de Avaliação (e 

seus principais desdobramentos) – 1990, 1995, 2001, 2007 e 2014 –, os quais, 

segundo o IPCC (2015a, p. 5), se tornaram referência internacional em matéria de 

mudança climática. 

 

 

                                                     
4 Doravante, quando o autor fizer uso da nomenclatura “Relatório(s) de Avaliação”, estará se referindo, 
portanto, ao conjunto “Assessment Report”, englobando-se tanto o Relatórios de cada um dos Grupos 
de Trabalho, quanto o de Síntese. 



 

 
 
 

Guilherme Edson Merege de Mello Cruz Pinto; Norma Sueli Padilha | 271 

 

2  Um breve panorama histórico dos Relatórios de Avaliação 

 

O primeiro Relatório de Avaliação, datado de 1990, foi utilizado pela 

Assembleia Geral da ONU ao fundamentar a propositura de negociações pela 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), a qual 

foi aberta para assinaturas na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 (ano que também marcou 

a divulgação de Relatórios Suplementares pelo IPCC, algo inédito até então) (IPCC, 

2015b). 

Passando para o segundo Relatório de Avaliação e seus desdobramentos, 

tem-se que foi publicado em 1995 e que inovou ao apresentar o primeiro Relatório 

de Síntese (IPCC, 2015b). Consequentemente, nos anos seguintes, deram-se 

importantes movimentos por parte do Painel, como a apresentação da Revised 1996 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Diretrizes Revisadas do 

IPCC, de 1996, para os Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa) e o 

lançamento, em 1998, da Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI), 

a saber, a Força-Tarefa de Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, cujo 

objetivo era o de supervisionar o National Greenhouse Gas Inventories Programme 

(Programa Nacional de Inventários de Gases de Efeito Estufa) (IPCC, 2015b). Insta 

salientar, ainda, que, desde 1999, a Força-Tarefa tem sido apoiada pelo Governo do 

Japão, o que restou estabelecido após relações firmadas no âmbito das negociações 

do Protocolo de Quioto (aberto para assinaturas em 1997, só entrou em vigor em 

2005) (IPCC, 2015b). Por fim, cita-se que, em 2000, o IPCC emitiu a Good Practice 

Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories 

(Orientação de Boas Práticas e Gestão de Incertezas nos Inventários Nacionais de 

Gases de Efeito Estufa) (IPCC, 2015b). 

Já o terceiro Relatório de Avaliação foi publicado em 2001, tendo repercutido, 

principalmente, tanto através da Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use 

Change and Forestry (Orientação de Boas Práticas para o Uso do Solo, Mudança no 

Uso do Solo e Silvicultura), de 2003, quanto por meio da 2006 Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories (Diretrizes de 2006 para Inventários Nacionais de Gases 

de Efeito Estufa) (IPCC, 2015b). 
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Após uma trajetória de desdobramentos relevantes perante a comunidade 

internacional, em que foi desempenhado, portanto, um papel de destaque no que se 

refere à evolução do regime climático global, então, em 2007, não só pela 

apresentação do quarto Relatório de Avaliação, mas, especialmente, pelos serviços 

prestados à humanidade desde 1988, o IPCC atingiu, em termos de reconhecimento, 

aquele que pode ser considerado o ápice de sua história até então: o Prêmio Nobel 

da Paz (IPCC, 2015b). Segundo a Nobel Prize organisation (2007 apud IPCC, 2015b, 

p. 2, tradução nossa), “trata-se de uma congratulação pelos esforços em construir e 

divulgar maior conhecimento acerca das mudanças climáticas causadas pelas 

interferências antrópicas sobre os ecossistemas terrestres e por estabelecer as 

bases para as medidas necessárias à neutralização de tais mudanças”. 

Uma vez encerrado o premiado ciclo do Relatório de Avaliação de 2007, 

instaurou-se, então, em 2009, a abertura de um novo levantamento de dados, sendo 

o ponto de partida a definição dos Grupos de Trabalho da quinta edição (IPCC, 

2015b). Já no ano seguinte, depois de concluída a seleção dos 831 pesquisadores 

que serviriam de base à publicação subsequente, iniciaram-se as respectivas 

avaliações, as quais durariam até, no mínimo, 2013 (IPCC, 2015b). Ademais, 2010 

também representou o primeiro ano de um período revisional que se estenderia até 

2012, em que o IPCC, sob recomendação do InterAcademy Council, reexaminou seus 

processos e procedimentos (IPCC, 2015b). 

Prosseguindo, assinala-se que, em 2011, foram aprovados dois Relatórios 

Especiais, sendo o primeiro de autoria do Grupo de Trabalho III (voltado à mitigação) 

e o segundo preparado tanto pelo Grupo de Trabalho II, quanto pelo Grupo de 

Trabalho I (com foco na adaptação), os quais se intitulavam, respectivamente: 

Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation 

(SRREN) – ou Relatório Especial sobre Fontes de Energia Renovável e Mitigação das 

Mudanças Climáticas – e Special Report on Managing the Risks of Extreme Events 

and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX) – ou Relatório Especial 

sobre Gerenciamento de Riscos de Eventos Extremos e Desastres para Adaptação 

Avançada às Mudanças Climáticas (IPCC, 2015b). 

Dando sequência, agora com foco em 2013, nota-se que este período se trata 

da primeira fase das publicações que comporiam o último Relatório de Avaliação do 
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IPCC. Afinal, foi neste ano em que se deu a aprovação da contribuição específica do 

GT I, o Relatório intitulado Climate Change 2013: The Physical Science Basis (IPCC, 

2015b). Além disto, cumpre apontar que 2013 também representou a aprovação de 

outros dois Relatórios, porém Metodológicos, quais sejam: The 2013 Supplement to 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Wetlands 

Supplement) – ou Suplemento de 2013 às Diretrizes do IPCC, de 2006, para 

Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa – e The 2013 Revised Supplementary 

Methods and Good Practice Guidelines Arising from the Kyoto Protocol (KP 

Supplement) – ou Métodos Suplementares Revisados e Diretrizes de Boas Práticas, 

de 2013 (IPCC, 2015b). 

Finalizando, tem-se o ano de 2014, em que foram aprovados mais três 

Relatórios: Climate Change 2014: Impacts Adaptation and Vulnerability (elaborado 

pelo GT II, trata sobre adaptação de impactos e vulnerabilidade); Climate Change 

2014: Mitigation of Climate Change (desenvolvido pelo GT III, discorre acerca da 

mitigação das mudanças climáticas); e, por fim, em novembro, o Synthesis Report 

(conclusão) (IPCC, 2015b). 

Note-se que, após as aprovações elencadas acima, restou concluído, portanto, 

o processo de desenvolvimento do quinto e último Relatório de Avaliação do IPCC, 

sobre o qual, no próximo capítulo, serão apresentados os principais dados e 

informações. Para tanto, deste conjunto, a análise se voltará apenas ao Relatório de 

Síntese, o qual, originalmente denominado de AR5 Synthesis Report: Climate Change 

2014, foi especificamente selecionado devido a sua natureza sintética e conclusiva, 

características importantes para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

3 Principais dados e informações sobre o AR5 Synthesis Report: Climate Change 

2014 

 

Preliminarmente, é oportuno esclarecer que, até ser concluída a publicação 

ora analisada, qual seja a de 2015 (versão final, aberta ao público em geral), o AR5 

Synthesis Report: Climate Change 2014 passou por diversas etapas de preparação 

(IPCC, 2015a, p. 2). Desta forma, o processo de desenvolvimento começou ainda em 

2010, especialmente em agosto, quando foi realizada uma reunião em Liège para 
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propor um esboço do Relatório de Síntese. Uma vez elaborada a proposta, então, 

cerca de dois meses depois, durante um encontro do IPCC promovido em Busan, 

restou deferido o pedido de aprovação (IPCC, 2015a, p. 8). 

Já em março de 2012, a partir do referido esboço, iniciou-se a produção da 

versão definitiva, o que se deu após a seleção da equipe responsável: 45 membros 

do Core Writing Team (CWT) – ou Equipe de Redação Principal – e nove Review 

Editors (Editores de Revisão). Posteriormente, o grupo foi sendo reformulado, 

passando a contar, também, com o acréscimo de 14 autores do Extended Writing 

Team (EWT) – Equipe de Redação Estendida –, seis membros do CWT e um Editor de 

Revisão (IPCC, 2015a, p. 8). 

Por fim, tem-se que, em 1º de novembro de 2014, foi aprovado, em 

Copenhague, durante a 40th session of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (40ª sessão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), o 

resultado final das pesquisas realizadas até então: o Summary for Policymakers 

(SPM) – ou Resumo para Formuladores de Políticas – e o longer report (relatório 

longo) (IPCC, 2015a, p. 8). Neste ponto, é importante destacar duas questões. 

Primeiramente, que o Summary for Policymakers é uma prévia do longer report, e, em 

segundo lugar, que o Relatório de Síntese é, portanto, a junção destes dois 

documentos (IPCC, 2015a, p. 7). 

Dessa forma, uma vez aprovado, então o lançamento oficial do Relatório de 

Síntese ocorreu no dia seguinte, em 2 de novembro de 2014, também em 

Copenhague5 (IPCC, 2015a, p. 5). Na ocasião, restou demonstrada a estruturação 

atual, em que o documento é dividido em quatro partes: (I) Front matter, de caráter 

introdutório; (II) Summary for Policymakers, que serve como prévia; (III) Topics, que 

é a principal, pois se trata do longer report; e (IV) Annexes, que encerra o documento 

trazendo os anexos e o índice remissivo (IPCC, 2015a, p. 7-8). 

Ainda no que se refere à estrutura do Relatório de Síntese, tem-se que a parte 

intitulada Summary for Policymakers se subdivide nos seguintes capítulos: (I) SPM 

1. Observed Changes and their Causes (Mudanças Observadas e suas Causas); (II) 

SPM 2. Future Climate Changes, Risks and Impacts (Mudanças Climáticas, Riscos e 

                                                     
5 Já a publicação, de fato, deu-se apenas em 2015, quando, ao público em geral, foi disponibilizada 
uma versão com pequenos ajustes (acréscimos e correções pontuais). 
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Impactos Futuros); (III) SPM 3. Future Pathways for Adaptation, Mitigation and 

Sustainable Development (Caminhos Futuros para Adaptação, Mitigação e 

Desenvolvimento Sustentável); e (IV) SPM 4. Adaptation and Mitigation (Adaptação 

e Mitigação) (IPCC, 2015a, p. 13). 

Já a principal das quatro partes, identificada como Topics, apresenta o longer 

report por meio de uma introdução seguida de quatro capítulos, sendo que estes 

levam o mesmo nome e seguem a mesma ordem daqueles que constam em 

Summary for Policymakers: (I) Topic 1: Observed Changes and their Causes; (II) Topic 

2: Future Climate Changes, Risks and Impacts; (III) Topic 3: Future Pathways for 

Adaptation, Mitigation and Sustainable Development; e (IV) Topic 4: Adaptation and 

Mitigation (IPCC, 2015a, p. 13-14). 

Adentrando aos dados e informações disponíveis em Topics (ou longer 

report), convém elencar os principais conteúdos trabalhados pelo IPCC, os quais são 

relacionados ainda na abertura do Relatório de Síntese: (I) Incertezas e riscos; (II) 

Custeio integrado e análise econômica; (III) Aspectos regionais; (IV) Mudanças, 

impactos e respostas quanto a (i) sistemas de água e terra, (ii) ciclo do carbono 

(incluindo a acidificação do oceano), (iii) criosfera e (iv) aumento do nível do mar; (V) 

Mitigação e adaptação enquanto parte de um desenvolvimento sustentável; (VI) Os 

impactos das mudanças climáticas tanto nos sistemas naturais, quanto nos 

sistemas humanos (de forma direta e indireta) (IPCC, 2015a, p. 7). 

Na sequência, o IPCC informa que o Relatório de Síntese, norteado por uma 

perspectiva de desenvolvimento sustentável, discute as conexões existentes entre o 

desenvolvimento humano, as interferências antrópicas sobre os ecossistemas 

terrestres, as mudanças climáticas e os impactos negativos destas alterações. 

Sendo assim, o documento objetiva alertar sobre as condições que o Planeta vem 

sendo submetido nas últimas décadas, as quais podem representar o exaurimento 

dos recursos naturais. À vista disto, é preciso que, desde logo, haja uma mudança 

efetiva na forma como homem se relaciona com a natureza. Caso contrário, tanto as 

presentes, quanto, principalmente, as futuras gerações, se tornarão, junto a todos os 

sistemas da Terra, vítimas de desastres transfronteiriços e transgeracionais (IPCC, 

2015a, p. 7). 
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Em consonância, conforme os resumos que o IPCC (2015a, p. 7) disponibiliza 

sobre o resultado de cada um dos capítulos presentes em Topics/longer report, nota-

se, portanto, que o Relatório de Síntese não se restringe a analisar o passado, muito 

menos se limita apenas ao presente. Além destas perspectivas, há, também, uma 

projeção científica que, amparada por pesquisas de reconhecimento mundial, 

estabelece parâmetros seguros sobre o futuro. Para esclarecer, tem-se, abaixo, um 

Quadro que, elaborado pelo autor, reúne os referidos resumos de cada um dos 

capítulos presentes em Topics/longer report: 

 

QUADRO 1 – HEADLINE STATEMENTS (TOPICS/LONGER REPORT) 
 

CAPÍTULO 
IDEIA CENTRAL6 
 

Observed Changes and their Causes 

A influência humana sobre o sistema climático é clara e as 

recentes emissões antropogênicas de GEE são as mais altas 
da história. Consequentemente, mudanças climáticas 

recentes tiveram impactos generalizados nos sistemas 
humanos e naturais. 

Future Climate Changes, Risks and Impacts 

A emissão contínua de GEE causará um maior aquecimento 
global e implicará em mudanças duradouras em todos os 

componentes do sistema climático, aumentando, assim, a 
probabilidade de impactos graves, generalizados e 

irreversíveis para as pessoas e os ecossistemas. Nesse 

sentido, uma gestão de riscos pode ser feita através de 
reduções substanciais quanto às emissões de GEE, o que, 

juntamente com a adaptação, pode conter as mudanças 

climáticas. 

Future Pathways for Adaptation, Mitigation 

and Sustainable Development 

Adaptação e mitigação são estratégias complementares para 
reduzir e gerenciar os riscos das mudanças climáticas. Nesse 

sentido, se, nas próximas décadas, houver uma redução 

substancial quanto às emissões de GEE, então os riscos 
climáticos, no século XXI, poderão ser reduzidos, assim 

como também haverá: (I) o aumento das perspectivas de 
adaptação eficaz; (II) a redução dos custos e desafios de 

mitigação no longo prazo; e (III) a contribuição para 

caminhos resilientes ao clima para o desenvolvimento 
sustentável. 

Adaptation and Mitigation 

Muitas opções de adaptação e mitigação podem ajudar a 

lidar com as mudanças climáticas, mas nenhuma delas é 

suficiente por si só. A implementação de medidas eficazes 

depende de políticas
7

 e cooperação em todas as escalas, 

podendo ser aprimorada por meio de respostas integradas 
que vinculem a adaptação e a mitigação a outros objetivos 

sociais. 

 

FONTE: O autor (2021). 

                                                     
6 Os resumos, ipsis litteris, são de tradução livre do autor. 
7  Note-se que, nesse ponto, é feita uma menção expressa à necessidade de engajamento pelos 
Estados membro, o que será importante, adiante, na presente pesquisa. 
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Prosseguindo, percebe-se, ante a análise do Relatório de Síntese, que a 

questão central levantada pelo IPCC se refere à necessidade, urgente, de se conter o 

aumento da temperatura do Planeta. Para tanto, o Painel é taxativo sobre o que 

precisa ser alterado quanto às interferências antrópicas sobre os ecossistemas 

terrestres, destacando-se: (I) a emissão excessiva de dióxido de carbono (CO2), que 

gera impactos negativos do Efeito Estufa (IPCC, 2015a, p. 45-88); (II) o 

desmatamento, cujo principal motivo é a exploração da madeira e o uso de terras 

para agricultura e agropecuária (IPCC, 2015a, p. 84-104); e (III) a redução da 

biodiversidade, que prejudica o ciclo de retroalimentação da natureza (IPCC, 2015a, 

p. 58-112). 

Outro ponto importante discutido no Relatório de Síntese é que, além de 

estarem sendo exauridos os recursos naturais, também não está sendo 

providenciada, em igual proporção, a recuperação das áreas danificadas, o que 

implica num prejuízo substancial ao processo de fotossíntese, gerando, assim, um 

aumento da acidez dos oceanos e o derretimento das calotas polares (IPCC, 2015a, 

p. 56-74). 

Em face aos conteúdos ora trabalhados, restam pontuadas, portanto, as 

questões que, sob o âmbito da presente pesquisa, são as mais importantes no que 

se refere ao AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014, em razão do que é oportuno 

adentrar, então, ao próximo capítulo, com vistas a elucidar de que forma o quinto 

Relatório de Avaliação do IPCC contribuiu para o Acordo de Paris e quais os 

desdobramentos dessa relação. 

 

4 Aspectos gerais sobre a relação entre o IPCC e o Acordo de Paris 

 

O quinto Relatório de Avaliação do IPCC, em sua totalidade 8 , possui uma 

relação intrínseca com o Acordo de Paris. Note-se que, no AR5 Synthesis Report: 

Climate Change 2014, ainda na parte introdutória, intitulada Front matter9, o IPCC 

                                                     
8 Relembrando: o conjunto Fifth Assessment Report (AR5) engloba os relatórios Climate Change 2013: 
The Physical Science Basis (GT 1), Climate Change 2014: Impacts Adaptation and Vulnerability (GT 2), 
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change (GT 3) e Synthesis Report: Climate Change 2014 
(o qual, analisado no capítulo 3 do presente artigo, se trata da síntese dos relatórios dos GTs e 
representa a ideia central do AR5, como um todo). 
9 Inclui três itens: (I) Foreword; (II) Preface; (III) Dedication. 
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(2015a, p. 5) afirma que o momento em que o foi lançado o Relatório de Síntese, qual 

seja o dia 2 de novembro de 2014, foi crucial para o regime climático internacional, 

especialmente pelo Summary for Policymakers ter sido aprovado “linha por linha” e 

pelo longer report ter sido aceito “seção por seção” por parte dos governantes 

presentes na 40ª sessão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC, 2015a, p. 8). 

Porém, para prosseguir tratando dessa importância, antes é imperativo 

esclarecer duas questões. Primeiramente, que, visando uma ampla divulgação do 

Relatório de Síntese, o IPCC publicou, em 2015, uma nova versão do documento, na 

qual podem ser percebidos alguns ajustes pontuais (IPCC, 2015a, p. 2). 

Em segundo lugar, atendo-se especificamente às alterações efetuadas, 

convém destacar uma informação que foi acrescida ao Front matter e que se referia 

a um fato posterior ao lançamento do Relatório de Síntese. Trata-se, pois, de uma 

menção à 20ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (COP20), a qual, realizada em dezembro de 2014, em Lima, 

tematizou um possível novo tratado internacional (IPCC, 2015a, p. 5). E é neste ponto 

em que o IPCC (2015a, p. 5) faz uso do espaço Foreword (Prefácio) para apensar à 

discussão a COP21, expondo suas expectativas não apenas sobre o evento que viria 

a acontecer, mas, também, sobre a influência que o Relatório de Síntese poderia ter 

sobre os representantes dos Estados-membro da CQNUMC: 

 

A nossa esperança é de que as descobertas científicas do Relatório de Síntese 

possam servir de base e motivação para que seja encontrado o caminho rumo a 

um novo acordo global, o qual seja capaz de manter as mudanças climáticas em 

um nível administrável. Afinal, o Relatório de Síntese fornece o conhecimento 

necessário para que sejam feitas as melhores escolhas, bem como permite uma 

maior compreensão sobre a necessidade de ação – e sobre as sérias implicações 

da inação. Ignorância não pode mais ser uma desculpa para tergiversação  (IPCC, 

2015a, p. 5, tradução nossa, grifo nosso).10 

                                                     
10 Traduzido de: “It is our hope that the scientific findings of the SYR will be the basis of their motivation 
to find the way to a global agreement which can keep climate change to a manageable level, as the 
SYR gives us the knowledge to make informed choices, and enhances our vital understanding of the 
rationale for action – and the serious implications of inaction. Ignorance can no longer be an excuse 
for tergiversation”. 
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Muito embora tenham sido feitos ajustes pontuais no Relatório de Síntese, não 

há, por óbvio, qualquer atualização em que sejam mencionados os desdobramentos 

da COP21, mas, sim, apenas expectativas fomentadas pela COP20 sobre um novo 

tratado internacional. Afinal, a realização da 21ª edição, como será visto a seguir, é 

posterior à publicação da versão definitiva. De todo modo, nota-se que o IPCC 

(2015a, p. 5) sabia da importância da COP21, especialmente em se considerando que 

representaria a propositura de uma alternativa ao Protocolo de Quioto, o qual já 

deveria ter se encerrado em 2012, mas que, ante a Emenda de Doha (medida adotada 

no âmbito da COP18), foi prorrogado até 2020 (UNFCCC, 2012, p. 8-13). 

Prosseguindo, tem-se, então, entre 30 de novembro e 11 de dezembro de 2015, 

a realização, em Paris, da COP21. Na ocasião, a partir das discussões fomentadas 

durante o evento, restou pactuada uma decisão histórica, pois, em 12 de dezembro 

de 2015, foi selado um novo tratado internacional: o Acordo de Paris (UNFCCC, 2015). 

Tendo como principal objetivo manter o aquecimento global abaixo de 1,5oC 

(sob níveis pré-industriais) (UNFCCC, 2015, p 3), o tratado é norteado pelo princípio 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas (ARAÚJO; CORDEIRO NETO; 

SÉGUIN, 2019, p. 292-293), inovando ao propor a Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC, na sigla em inglês), um documento em que os países signatários 

se comprometem, de acordo com suas capacidades, a colaborar através de políticas 

públicas nacionais (UNFCCC, 2015, p 3-18). 

Não obstante, em que pese ter sido selado em 2015, o Acordo de Paris seria 

assinado apenas em 22 de abril de 2016 e só entraria em vigor em janeiro de 2020 

(UNFCCC, 2015). Neste ínterim, ao passo em que o Protocolo de Quioto – após ter 

evidenciado que não cumpriria o seu objetivo, qual seja o de reduzir as emissões de 

GEE – se encaminhava para o seu encerramento, concomitantemente havia uma 

preparação para o início do novo tratado (ARAÚJO; CORDEIRO NETO; SÉGUIN, 2019, 

p. 286-290). 

Dessa forma, elaborou-se uma programação até 2020, em que foram traçadas 

metas institucionais, as quais constam da Decisão 1/CP.21 – o documento que 

regulamenta oficialmente a adoção do Acordo de Paris (UNFCCC, 2016). Dentre estes 

compromissos, insta referenciar aquele que disposto no capítulo 2, intitulado 

“CONTRIBUIÇÕES NACIONALMENTE DETERMINADAS PRETENDIDAS”, 
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especificamente no parágrafo 21. Note-se que, neste dispositivo, é previsto o vínculo 

do IPCC para com a Conferência das Partes: 

 

A Conferência das Partes 

[...] 

21. Convida o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima a apresentar 

um relatório especial em 2018 sobre os impactos do aquecimento global de 1,5°C 

acima dos níveis pré-industriais e as vias de emissão de gases de efeito estufa 

globais relacionadas (UNFCCC, 2016, p. 4, tradução nossa, grifo nosso).11 

 

Portanto, uma vez vinculado à Conferência das Partes, o IPCC procedeu de 

acordo com o convencionado, tendo elaborado, então, o Relatório Especial intitulado 

Global Warming of 1.5°C (Aquecimento Global de 1,5°C), cuja apresentação se deu na 

COP24, realizada em Katowice, entre 2 e 15 de dezembro de 2018 – foi divulgado ao 

público, em geral, em 2019. Através deste documento, além de ter sido corroborado 

cientificamente o objetivo do Acordo de Paris de manter o aquecimento global abaixo 

de 1,5oC (sob níveis pré-industriais), restou indicada a forma de se atingir tal meta, 

qual seja a redução das emissões globais de GEE em 50% até 2030 (IPCC, 2019, p. 5-

6). 

Possuindo uma estrutura similar à do Relatório de Síntese, o referido 

documento se divide em cinco partes, das quais três possuem as mesmas 

nomenclaturas (Front Matter; Summary for Policymakers; e Annexes) e uma é 

inédita12 , a Technical Summary (Resumo Técnico). Já a parte intitulada Chapter 

(Capítulo), que é o equivalente ao antigo Topics, representa a mais densa da 

pesquisa, distribuindo a análise principal (similar ao longer report do Relatório de 

Síntese) em cinco capítulos (Chapters 1-5): (I) Framing and Context (Enquadramento 

e Contexto); (II) Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of 

Sustainable Development (Formas de Mitigação Compatíveis com 1,5°C no Contexto 

de Desenvolvimento Sustentável); (III) Impacts of 1.5ºC Global Warming on Natural 

                                                     
11 Traduzido de: “The Conference of the Parties […] Invites the Intergovernmental Panel on Climate 
Change to provide a special report in 2018 on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-
industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways”. 
12 O Relatório de Síntese até possui technical summaries, porém distribuídos por entre suas divisões, 
não chegando, portanto, a compor, de fato, uma parte do documento. 
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and Human Systems (Impactos do Aquecimento Global a 1,5ºC nos Sistemas 

Naturais e Humanos); (IV) Strengthening and Implementing the Global Response 

(Fortalecimento e Implementação da Resposta Global); (V) Sustainable Development, 

Poverty Eradication and Reducing Inequalities (Desenvolvimento Sustentável, 

Erradicação da Pobreza e Redução das Desigualdades) (IPCC, 2019, p. 13). 

Em tendo sido feito um exame do Summary for Policymakers, o qual resume 

os principais pontos dos capítulos supra elencados, percebe-se, então, um diálogo 

com o Relatório de Síntese, no sentido de complementar as questões levantadas 

sobre a necessidade, urgente, de se conter o aumento da temperatura do Planeta. 

Afinal, tem-se o acréscimo de duas informações substanciais – que corroboram as 

conclusões do documento de 2014 –, quais sejam o alerta do IPCC sobre a 

importância da manutenção do aquecimento global abaixo de 1,5oC (sob níveis pré-

industriais) e a explicação de que este controle pode ser obtido através da redução 

das emissões globais de GEE em 50% até 2030 (IPCC, 2019, p. 3-24). 

Isto posto, partindo da suposição, proposta pelo IPCC, sobre o que 

representaria tanto a extrapolação desse limite de 1,5oC, quanto a ausência de 

medidas corretivas – ou seja, conjecturando-se que predominasse a inércia mesmo 

diante dos impactos negativos das mudanças climática e da disponibilização de 

dados e informações alarmantes –, então, ao longo do Relatório de Síntese, o IPCC 

(2019) elenca uma série de hipóteses sobre quais seriam as consequências do 

aquecimento global. Em resposta, o autor elaborou um Quadro em que constam os 

principais tópicos da projeção do Painel quanto ao período compreendido entre as 

décadas de 2030 e 2100: 
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QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POR DÉCADA 
 

DÉCADA IMPACTOS AMBIENTAIS 

2030 

A Floresta Amazônica será devastada até se tornar 

incapaz de produzir umidade em níveis suficientemente 

necessários, degradando-se até virar uma “savana seca”. 
Consequentemente, ocorrerá (nessa ordem): 

5. A perda da biodiversidade; 
6. A alteração do ciclo global da água; 
7. O derretimento das calotas polares; 
8. A diminuição do volume de energia solar refletida 

de volta ao espaço; 
9. A aceleração do aquecimento global. 

2040 

Em regiões frias, o solo irá descongelar e liberar metano 

(CH4), o qual, por ser um GEE bem mais potente que o 

CO2, implicará num aumento ainda maior da velocidade 

do aquecimento global. 

2050 

Com os oceanos ainda mais ácidos, os recifes de coral, 

em todo o mundo, irão morrer, de modo que as 

populações de peixes sumirão e diversas espécies serão 

extintas. 

2080 

A agricultura e a agropecuária entrarão em colapso após 

anos de exploração do solo, o qual, exaurido, não será 

mais fértil, resultando, assim, no desparecimento de 

insetos polinizadores. Desta forma, o clima ficará cada 

vez mais imprevisível, sendo iminente a ocorrência de 

catástrofes naturais. 

2100 

A temperatura da Terra terá aumentado em 4ºC, ficando 

praticamente inabitável: as taxas de desemprego serão 

altíssimas e grande parte da população será levada à 

miséria absoluta. 

FONTE: O autor (2021). 
 

Em suma, resta à humanidade e aos sistemas naturais um cenário de crise 

global, no qual as mudanças climáticas podem acarretar em impactos negativos 

severos – não só em longo prazo, mas de imediato. Portanto, é fundamental que o 

Acordo de Paris seja efetivo, caso contrário, os riscos ambientais se intensificarão a 

partir de 2030. No próximo capítulo, estas questões serão analisadas a partir da NDC 

do Brasil, de modo a propiciar uma reflexão sobre a necessidade de engajamento 

quanto à crise climática. 

 

5  Reflexões pontuais a partir da NDC do Brasil 

 

Tendo em vista que a crise climática impõe mudanças na forma como se dão 

as interferências antrópicas sobre os ecossistemas terrestres, então, em resposta, o 
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Acordo de Paris pode representar novos paradigmas para novos tempos (LEITE, 

2020, p. 114). Para tanto, conforme explica Camargo (2015, p. 92), a efetividade dos 

tratados internacionais “depende da vontade do Estado-nação de abrir mão de 

alguns de seus dogmas para a consecução do interesse comum mundial, com plena 

transparência no monitoramento de suas condutas e do grau de resistência dos 

mecanismos propostos”. 

Nesse ponto, convém assinalar que a comunidade internacional, 

especialmente representada pela Conferência das Partes, é determinante nesse 

processo. Ocorre que, ao serem sopesados valores tanto materiais, quanto de ordem 

moral e ética, o resultado deve, então, ser uma proposta de desenvolvimento 

sustentável capaz de se vincular consistentemente às condições reais de produção 

social (DERANI, 2008, p. 111-112). Em consonância, tem-se que: 

 

Para obter êxito, os responsáveis pela criação e implementação de regimes 

ambientais precisam se concentrar no desenvolvimento de acordos que sejam 

adequados tanto às especificidades do problema em questão, quanto aos 

aspectos biofísicos e socioeconômicos, em sentido amplo (YOUNG, 2010, p. 45, 

tradução nossa).13 

 

Não obstante, encontrar um ponto de equilíbrio entre desenvolvimento 

econômico e solução da crise ambiental não pode permitir a procrastinação de 

deveres que demandam celeridade: há que se consubstanciar o que Young (2010, p. 

45) entende por “senso de importância” quanto à destruição da camada de ozônio. 

Em outras palavras, deve haver urgência tanto ao se compreender que as mudanças 

climáticas representam uma crise real, quanto ao se elaborarem formas de enfrentá-

la. Caso contrário, o resultado será um tratado que não atinge satisfatoriamente as 

metas estabelecidas, como se deu com o Protocolo de Quioto, em que, finda a 

vigência, não restaram reduzidas as emissões de GEE (ARAÚJO; CORDEIRO NETO; 

SÉGUIN, 2019, p. 289). 

                                                     
13 Traduzido de: “To be successful, those responsible for creating and implementing environmental 
regimes need to concentrate on developing arrangements that are well suited to the character of the 
problem at hand and to salient features of the broader biophysical and socioeconomic settings”. 
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Portanto, para que seja atingido o objetivo geral de redução das emissões 

globais de GEE em 50% até 2030 (e, assim, propiciar a manutenção do aquecimento 

global abaixo de 1,5oC sob níveis pré-industriais), então, ao Acordo de Paris, é 

imperativo o engajamento pelas Partes, a começar pela apresentação da NDC, um 

documento em que, como já dito, os Estados-membro se comprometem, de acordo 

com suas capacidades, a colaborar através de políticas públicas nacionais. 

A partir dessa proposta, 192 países submeteram a primeira NDC e oito 

protocolaram uma segunda versão (Argentina, Granada, Ilhas Marshall, Nepal, 

Papua-Nova Guiné, Suriname, Tonga e Emirados Árabes Unidos) (UNFCCC, 2021). No 

caso do Brasil, não constam duas NDCs, mas, sim: (I) a “Brazil First NDC” (primeira 

NDC), submetida em 21 de setembro de 2016; e (II) um documento denominado 

“Brazil First NDC (Updated submission)”14, que se trata de uma atualização datada de 

9 de dezembro de 2020 (UNFCCC, 2021). 

Na primeira NDC, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de GEE em 

37% até 2025 e em 43% até 2030, sendo calculadas as metas sob o ano-base de 2005 

(UNFCCC, 2016, p. 1-2)15. Note-se que estes valores foram mensurados levando-se 

em consideração os níveis de emissão, em toneladas líquidas de CO2 equivalente 

(GTCO2e), de 2,1 bilhões para 2005, 1,3 bilhão para 2025 e 1,2 bilhão para 2030 

(UNFCCC, 2016, p. 5-6). 

Todavia, a atualização de 2020 importou uma alteração que dispôs em sentido 

contrário, pois, se por um lado foi elevada a base de cálculo das emissões do ano-

base de 2005, por outro foram mantidas as porcentagens pactuadas para 2025 e 

2030 (UNFCCC, 2020, p. 1-9). 

Dessa forma, ao elevar a base, mas manter o percentual, o Governo pode ter 

legitimado uma maior emissão de GEE, o que afrontaria não só o próprio Acordo de 

Paris, mas, também, o artigo 225 da Constituição Federal, em que é atribuído tanto 

ao Poder Público, quanto à Coletividade, o dever de defesa e preservação do meio 

ambiente  ecologicamente  equilibrado  às  presentes   e  futuras  gerações  (BRASIL, 

                                                     
14 Acompanha um informe intitulado “Explanatory Letter_Brazil”, também disponibilizado em 9 de 
dezembro de 2020. 
15 A paginação segue a ordem numérica indicada pelo Acrobat Reader DC, ou seja, as páginas citadas 
se referem às do arquivo em PDF, pois, pela sequência original, a contagem recomeça a cada 
subdivisão da NDC. 
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1988). 

Diante disso, impõe salientar a importância da Coletividade para o 

engajamento do Brasil junto ao tratado, uma vez que o sucesso das políticas públicas 

não perpassa apenas pelos governantes, mas, sim, pela integração de diferentes 

atores públicos e privados, sendo propiciado, de forma simples, flexível e prática, um 

diálogo amplo e democrático para com a sociedade civil e organizações não 

governamentais (STRECK, 2002, p. 124-126, tradução nossa). 

Em consonância, Padilha (2010, p. 159-160) elucida que não há que se falar 

em sustentabilidade ambiental sem solidariedade, pois a concretização do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado requer, em plenitude, o exercício da 

cidadania participativa e dos mecanismos da democracia, havendo vários 

instrumentos de efetivação da ordem constitucional ambiental. Neste sentido, é 

oportuno mencionar o ajuizamento de ação popular em face às alterações 

promovidas pelo documento “Brazil First NDC (Updated submission)”, a qual, movida 

sob alegação de que a atualização permitiu a emissão de 400 milhões de toneladas 

a mais de GEE (se comparada à meta original), foi endossada por oito ex-ministros 

do Meio Ambiente (MODELLI, 2021). 

Muito embora seja questionável a participação do Brasil no âmbito do Acordo 

de Paris, ressalva-se que este não é um caso isolado. Afinal, um estudo da FEU-US 

(2019), que analisou as primeiras NDCs de cada país signatário, revelou que a maioria 

se mostra incapaz de contribuir com a meta de contenção do aumento da 

temperatura global. Em conformidade, o UNEP (2015, p. 27) não apenas advertiu que 

os documentos são insuficientes, como alertou que uma participação insipiente 

pode decorrer no aumento médio da temperatura da Terra (3-3,5ºC). 

 

Conclusão 

 

Desde sua fundação, em 1988, o IPCC tem sido essencial para o processo de 

recrudescimento do regime climático internacional, a começar, especialmente, pela 

publicação do primeiro Relatório de Avaliação, em 1990, o qual foi determinante para 

a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, em 1992. Nas edições seguintes, conforme refinava seus métodos, 
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cada vez mais o Painel se mostrava uma referência em matéria de mudanças 

climáticas. Desta forma, o reconhecimento pelos serviços prestados à humanidade 

é representado muito pelo ano de 2007, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz. 

Sendo assim, credenciado por uma trajetória de destaque internacional, o 

IPCC publicou, em 2014, o quinto Relatório de Avaliação, em que foram apresentados 

dados e informações alarmantes sobre as mudanças climáticas, indicando, inclusive, 

as interferências antrópicas sobre os ecossistemas terrestres como a principal 

causa. Sobre isto, o Painel, após a COP20, confessou, no Relatório de Síntese, que 

tinha a expectativa de sensibilizar os Estados-membro da CQNUMC a se mobilizarem 

em prol de uma substituição eficaz ao Protocolo de Quioto, de modo a instituírem, 

assim, um novo paradigma para novos tempos. 

Então, diante das evidências sobre o aumento da temperatura da Terra, 

ocasionada, principalmente, pelas emissões antropogênicas de GEE, a COP21 

representou uma reação à crise climática, tratando-se, portanto, de um marco 

histórico para o regime climático. Ocorre que, deste encontro, restou instituído o mais 

novo tratado internacional: o Acordo de Paris. Tendo como principal objetivo manter 

o aquecimento global abaixo de 1,5oC (sob níveis pré-industriais), o tratado é 

norteado pelo princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, 

inovando ao propor a NDC, um documento em que os países signatários se 

comprometem, de acordo com suas capacidades, a colaborar através de políticas 

públicas nacionais. 

Outrossim, de modo a estabelecer parâmetros sobre a meta do Acordo de 

Paris, a Conferência das Partes, por meio da Decisão 1/CP.21, convidou o IPCC, em 

2016, a elaborar um Relatório Especial, o qual deveria ser entregue até 2018. Em 

resposta, o Painel apresentou o Global Warming of 1.5°C, o qual não só dialogou com 

o Acordo de Paris e o quinto Relatório de Avaliação, mas, sim, propôs uma solução, 

indicando que a redução das emissões globais de GEE em 50% até 2030 poderia 

proporcionar a manutenção do aquecimento global abaixo de 1,5oC (sob níveis pré-

industriais). 

Não obstante, as NDCs, ao menos de início, se mostraram ineficazes em sua 

maioria. Neste sentido, o Brasil, através da atualização à primeira NDC, afrontou não 

apenas o Acordo de Paris, mas, também, o artigo 225 da Constituição Federal. Sendo 
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assim, impõe à Coletividade cumprir o dever de defesa e preservação do meio 

ambiente, reivindicando engajamento pelo Poder Público junto ao tratado. 

Concluindo, tem-se que o IPCC não só fomentou o Acordo de Paris através do 

quinto Relatório de Avaliação (cujos principais dados e informações se encontram 

no AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014), como o completou por meio do 

Global Warming of 1.5°C. 
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13. ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E A AGENDA DE DESENVOLVIMENTO 
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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo analisar o abastecimento de água e a agenda 

ambiental de desenvolvimento, por meio do diagnóstico do avanço no município de 

Paracuru, Ceará, em relação ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), 

meta 6.1, que tem como finalidade assegurar para todos disponibilidade e uma 

gestão sustentável da água em termos de abastecimento, tendo como foco a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável estabelecida em 2015. A metodologia 

consistiu na análise de dados referentes ao período de 2010 a 2020, oriundos 

principalmente do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS). O 

método utilizado para análise de dados qualitativos foi adaptação da Análise de 

Conteúdo de Bardi (1977), para análise de dados quantitativos utilizou-se como base 

Richardson (1989). Até 2019 menos de 50% da população de Paracuru-CE 

apresentava serviço adequado de abastecimento de água potável, apesar do 

aumento da expansão da rede de abastecimento de água, no período de 2014 a 2019, 

de mais de 65%. Assim, infere-se a necessidade de investimentos e melhor 

alinhamento das políticas públicas de prestação de serviços de saneamento, para 

atendimento da universalização em tempo hábil, bem como para melhoramento das 

condições sanitárias e de saúde daquele município.   

Palavras-chave: ODS 6. Abastecimento de água. Universalização do saneamento. 

Saúde. 
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ABSTRACT  

This research aimed to analyze the water supply and the environmental development 

agenda through the diagnosis of progress in the municipality of Paracuru, Ceará, 

concerning the Sustainable Development Objective 6 (SDG 6), goal 6.1, which has as 

purpose to ensure availability and sustainable management of water for all in terms 

of supply, with a focus on the 2030 Agenda for Sustainable Development established 

in 2015. The methodology consisted of analyzing data for the period 2010 to 2020, 

mainly from the National Water Supply System. Sanitation Information (SNIS).  The 

method used for the analysis of qualitative data was an adaptation of Bardi's Content 

Analysis (1977) for the review of quantitative data Richardson (1989) was used as 

the basis. Until 2019 less than 50% of the population of Paracuru-CE had an adequate 

drinking water supply service, despite the increase in the expansion of the water 

supply network in the period from 2014 to 2019 that was more than 65%. Thus, it is 

inferred the need for investments and better alignment of public policies for the 

provision of sanitation services, to meet universal access on time, as well as to 

improve sanitary and health conditions in that municipality. 

Keywords : SDG 6. Water supply. Universal sanitation. Health. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de saneamento no mundo todo ganharam maior visibilidade nas 

últimas décadas por estarem diretamente ligados ao desenvolvimento sustentável, 

que implica em fornecer para as presentes e futuras gerações condições de saúde e 

bem-estar para todos. Nesse contexto vários eventos mundiais e autores como 

Boretti (2019), Munasinghe (2019) e Cetrulo (2020) têm discutido o melhor meio para 

isso, engajando países assim como o Brasil a criarem iniciativas para o alcance dos 

compromissos assumidos.  

Um evento a ser destacado aconteceu em 2000 denominado como “Cúpula do 

milênio”. Esse evento abriu portas para que em 2002 fossem estabelecidos 8 

objetivos que tinham a partir da data em que foram incluídos da agenda global de 

desenvolvimento até o ano de 2015 para serem alcançados. 
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No decorrer dos anos a necessidade de avanço nas questões ambientais e 

sociais continuou a persistir e novos eventos foram realizados e novos 

compromissos precisaram ser assumidos. A Declaração final da Conferência Rio+20 

que ocorreu em 2012, com o documento “O Futuro que Queremos”, assentou que a 

formulação de metas poderia ser útil para o lançamento de uma ação global coerente 

e focada no desenvolvimento sustentável (Plataforma Agenda 2030, 2015).  

Nesse contexto, dando continuidade aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), em 2015 foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), com 17 objetivos e 169 metas, tendo como horizonte o ano de 

2030 para que sejam alcançados, a funcionalidade e notoriedade dessas metas 

foram destacadas pelos autores SINGH et al (2018), ELDER et al (2019) e CANELLAS 

(2020). 

No Brasil as metas internacionais foram adaptadas pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) em 2018, as quais foram utilizadas como base para esta 

investigação. Na adaptação foram estabelecidas 178 metas nacionais (IPEA, 2018). 

A água é um dos mais importantes recursos ambientais e a adequada gestão 

dos recursos hídricos é componente fundamental da política ambiental. Quando as 

pessoas não têm acesso à água potável no lar, ou à água enquanto recurso produtivo, 

suas escolhas e liberdades são limitadas pela doença, pobreza e vulnerabilidade, 

bem como amplia-se a probabilidade de morbidades por veiculação hídrica, com seu 

agravamento mais sério, o óbito. 

Não ter acesso à água e ao saneamento é, na realidade, um eufemismo para 

uma forma de privação que ameaça a vida, limita as oportunidades e enfraquece a 

dignidade humana. (MACHADO, 2019)  

Segundo Maia (2017), sem o acesso a uma quantidade mínima de água 

potável, os outros direitos a ela intrínsecos, tais como os direitos à vida e a um nível 

adequado para a saúde e bem estar, tornam-se inatingíveis, conforme autores 

relatam relação da água, doenças e vulnerabilidade, KANAKOUDIS et al (2017), 

ANDENSON (2020) e CALLADO et al (2020). 

Existindo conhecimento sobre a importância da salubridade ambiental e 

destacando a salubridade hídrica, o acesso à água potável e ao saneamento básico 

é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
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dignidade e reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 

“condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos”. Em 2010, por 

meio de uma Assembleia Geral a ONU reconheceu explicitamente o direito humano 

à água e ao saneamento, através da Resolução n° A/RES/64/292. Todos têm direito 

a água suficiente, contínua, segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços 

acessíveis para uso pessoal e doméstico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018) 

No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), lei N° 9.433, de 8 

de janeiro de 1997, foi ciada com o objetivo assegurar à atual e às futuras gerações 

a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos. A universalização do abastecimento de água para consumo 

humano foi garantida pela Lei n° 11.445 de 5 de janeiro 2007 (Brasil, 2007). Essa lei 

foi considerada um grande marco no Brasil, a partir dela, vários planos de ação foram 

criados, como o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), estabelecido em 

2013 com metas e diretrizes que deveriam ser alcançadas com o horizonte de 20 

anos. Ressalta-se que a Lei N° 14,026 de 15 de julho de 2020, trouxe alterações à Lei 

n° 11.445/2007, ampliando, entre essas alterações, para alguns casos o horizonte de 

universalização dos serviços de saneamento até o ano de 2039.  

Apesar da água ser um direito fundamental a qualidade da água potável em 

muitos países, especialmente nos países em desenvolvimento, não é desejável e a 

má qualidade da água potável induziu muitas doenças transmitidas pela água (LI et 

al, 2019).  

Em razão da boa qualidade da água não ser uma realidade global, certa 

proporção das doenças em geral, cerca de 3,3% das mortes globais e 4,6% de anos 

de vida ajustados por deficiência global, em inglês Disability Adjusted Life Years 

(DALYs), foram atribuídos aos efeitos quantificáveis de inadequada água, 

saneamento e higiene, em inglês Infrastructure that support water, sanitations and 

hygiene (WASH) em 2016. Isso representa quase 2 milhões de mortes evitáveis e 123 

milhões de DALYs evitáveis anualmente. Crianças menores de 5 anos são afetadas 

desproporcionalmente por WASH inadequado, 13% de todas as mortes e 12% de 

todos os DALYs neste grupo de idade estão relacionados com WASH inadequado 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION et al, 2019). 
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Além das doenças conhecidas por circularem em meio hídrico, dentro do 

contexto vivido no ano de 2020 a água quando não tratada, pode servir como fonte 

de contaminação também para o novo Coronavírus (SARS-Cov-2) e pode contaminar 

o solo, salientando a importância de que a água receba tratamento adequado 

também no combate a nova pandemia e das doenças já vinculadas por esses meios. 

As gotículas podem cair em superfícies onde o vírus pode permanecer ativo; assim, 

o ambiente mais próximo de um indivíduo infectado pode servir como fonte de 

transmissão (transmissão por contato). Sendo relativamente desconhecida 

amplitude real das redes de contaminação do novo Coronavírus diversos estudos 

(Wurtzer et al.(2020), Wu et al. (2020), Sun et al. (2020), confirmam que o novo vírus 

tem sim na água uma potencial corrente de contaminação. 

Importante salientar que, segundo Casanova et al (2009), vírus podem persistir 

em água sem tratamento, logo a distribuição de água para a população se feita de 

forma correta garante além da prevenção de doenças conhecidas por veiculação 

hídrica também pode estar sendo importante para não disseminação do vírus pela 

água. 

Portanto, o fornecimento de água potável, de esgotamento sanitário e de 

condições de higiene é essencial para proteger a saúde humana em todos os surtos 

de doenças infecciosas, incluindo o da COVID-19 como afirma a OMS (2020).  

O Brasil, não diferentemente de países em desenvolvimento, possui déficit de 

cobertura de água potável para população, sendo a região Nordeste um das regiões 

com menores índices de cobertura de água. 

Este trabalho teve por objetivo analisar o abastecimento de água e a agenda 

ambiental de desenvolvimento, por meio do diagnóstico do avanço no município de 

Paracuru, Ceará, em relação ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), 

meta 6.1, que tem como finalidade assegurar para todos disponibilidade e uma 

gestão sustentável da água em termos de abastecimento.  

Optou-se por estudar o caso do município de Paracuru/CE, situada na Região 

Nordeste do Brasil por este ser independente economicamente que recebe pessoas 

para o turismo todos os anos em decorrência das suas belas praias e eventos como 

o carnaval que costumam atrair multidões todos os anos, enfatizando a importância 
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de disponibilizar não só para os habitantes locais, mas também para seus visitantes 

boas condições sanitárias. 

Estudos de casos em comunidades pequenas e grandes são indispensáveis 

para um crescer coletivo visto que uma nação não é fundamentada apenas por 

grandes indústrias e seus administradores, mas sim em pessoas de todas classes, 

em sua maioria operárias, que assim como todos possuam família e necessidades 

eu precisam ser supridas para que cada indivíduo consiga exercer sua cidadania 

mediante boas condições de vitalidade.  

A água segura e facilmente disponível é importante para a saúde pública, seja 

para beber, para uso doméstico, para a produção de alimentos ou para fins 

recreativos. O abastecimento de água e saneamento melhorados e a melhor gestão 

dos recursos hídricos podem impulsionar o crescimento econômico dos países e 

contribuir significativamente para a redução da pobreza (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho teve caráter exploratório, por método qualitativo e 

quantitativo, que tem por principal característica fazer percepções, elaborando 

hipóteses procurando interpretar e fazer possíveis previsões mediante as tendências 

observadas. No processo de desenvolvimento, as mudanças quantitativas graduais 

geram mudanças qualitativas e essa transformação opera-se por saltos (GIL, 2008). 

A especificidade de uma abordagem articulando os dois métodos qualitativo 

e quantitativo, consiste em fazer dialogar as duas perspectivas ao longo de toda 

pesquisa numa temporalidade precisa. Cada método responde a um questionamento 

particular em função do momento em que ele é mobilizado no processo de pesquisa 

a cada etapa os resultados obtidos e as observações metodológicas realizadas se 

completam, no sentido de fornecer esclarecimentos específicos à analise (DIETRICH 

et al, 2015).  

 

 

 



 

 
 
 

Najila Rejanne Alencar Julião Cabral;  Thays Costa | 297 

 

Área do estudo 

 

Optou-se por estudar o caso do município de Paracuru, integrante da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), que fica acerca de 85 quilômetros a noroeste de 

Fortaleza limitado a leste e sul por São Gonçalo do Amarante, a norte pelo Oceano 

Atlântico e a oeste por Paraipaba; está inserido na região do Vale do Curu; possui 

uma área de cerca de 307,734 km2, população estimada de 35.304 pessoas em 2020 

(fonte e ano, dessa informação) e Índice de desenvolvimento humano municipal 

(IDHM) de 0,637. 

 

Figura 1 – Mapa de Paracuru-CE 

 

 

Fonte: Adaptado de IPECE (2019). 

 

Coleta de dados  

 

A base técnica de dados foi obtida por meio do sistema eletrônico do Instituto 

Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), para coleta de informações referentes à 

demografia usando o último censo de 2010 e aas estimativas criadas até o ano de 

2020. 

A base de dados secundária para a coleta de dados sobre água e esgoto foi 

acessada por meio do Sistema Nacional de Informação de Saneamento (SNIS), tendo 

como período de análise o intervalo de tempo de 2010 a 2019, uma vez que se 
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constituem nos dados mais recentes acessados em base de dados, disponibilizado 

pela plataforma, na série histórica. 

Para informações referentes a água, para atendimento da meta 6.1 (Até 2030, 

alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos), foram 

analisados sete indicadores, a saber: 

  

1 População total atendida com abastecimento de água; 

2 Quantidade de ligações ativas de água; 

3 Extensão da rede de água; 

4 Volume de água produzido; 

5 Volume de água consumido; 

6 Volume de água tratadas em ETAs; 

7 População urbana atendida com abastecimento de água. 

 

Com base nas informações anteriormente citadas, foi feita a análise 

quantitativa. Para melhor visualização ocorreu a construção de gráficos e tabelas 

usando o horizonte de tempo, no qual o método qualitativo foi fundamental para 

analisar se os dados encontrados e avaliados atendiam ou não o esperado para o 

devido alcance da meta 6.1. 

 

Análise de dados 

 

Para este processo de análise de natureza descritiva sob qual toda a pesquisa 

foi realizada utilizou-se o método Análise de conteúdo de Bardin (1977) que consiste 

em três fases: 

 1) pré análise, esta primeira fase possui três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final; 2) 

exploração do material, essa é a fase da descrição analítica, a qual diz respeito ao 

corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo aprofundado, 

orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos; 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação, os resultados brutos são tratados de maneira a serem 

validados seja por operações estatísticas (percentagens), ou mais complexas, 
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permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras, dentre outras, os 

quais condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela análise.  

Para análise quantitativa foram usadas às primícias citadas por Richardson 

(1989), como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por 

meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, 

desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de 

regressão etc.  

 Amplamente utilizado na condução da pesquisa, o método quantitativo 

representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar 

distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma 

margem de segurança quanto às inferências. RICHARDSON (1989). 

O primeiro passo consistiu na escolha dos indicadores que levariam a uma 

real caracterização do estado em que Paracuru se encontrava, tendo sido 

selecionado os sete indicadores já citados as informações foram coletadas do 

sistema do SNIS, o qual possui plataforma online de consulta, possível de ser 

acessada por todos para obter informações sobre água e esgoto. 

Após a seleção dos indicadores, foi escolhido o intervalo de tempo da análise, 

que serviu como base para fazer comparações dentro de um intervalo de tempo de 9 

anos, de 2010 a 2019. Com os dados coletados as informações foram levadas para 

plataforma Microsoft Excel, a qual foi responsável pela geração dos gráficos que 

proporcionaram uma melhor visualização da tendências encontradas durante os 

anos. 

Mediante os gráficos e as tabelas contendo todas as informações obtidas 

através da captação dos dados sobre cada indicador, iniciou-se uma análise sobre o 

porquê dos valores terem se mantidos constantes, aumentado ou diminuído durante 

os anos, avaliando ainda as ações e hipóteses que poderiam explicar cada fenômeno 

encontrado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Parte  da  população  urbana  do  município  de Paracuru/CE é abastecida pelo 
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sistema da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), que faz a 

distribuição da água que é tratada. Citada Cagece é a concessionária de água e 

esgoto que o município de Paracuru contratou para execução da prestação desses 

serviços. O restante da população urbana e a população rural fazem também uso de 

chafariz e tem forte investimento de cisternas, segundo o Caderno da Bacia 

Hidrográfica do Rio Curu (ALECE, 2020). Desde o ano de 2014, 28 cisternas estão em 

funcionamento.  

Diferentes formas de distribuição de água tornam possível para habitantes de 

áreas onde o acesso é mais difícil, para maior equidade no recebimento desse 

serviço. A porcentagem da população vivendo na zona rural de Paracuru consiste em 

cerca de 34%, segundo dados estimados, em relação a população total do município, 

fornecido pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia econômica do Ceará (2020), sendo 

um número alto de pessoas que necessita ser suprido com água de qualidade.  

No município de Paracuru foi realizado estudo onde fontes de abastecimento 

alternativas subterrâneas (cisternas e chafarizes) não estão de acordo com padrões 

de potabilidade, onde segundo Peixoto et al, (2021) dos 40 parâmetros analisados, 

mais da metade não se encontram dentro do previsto na legislação para 

abastecimento seguro.  

Segundo Li et al, (2019), a vulnerabilidade em relação as doenças encontradas 

na água é ainda o espelho de uma realidade encontrada nos países em 

desenvolvimento, que é o caso do Brasil. 

 

A água é uma parte elementar da estrutura da vida urbana, fornecendo sustento  

e saneamento, comércio e conectividade. As necessidades fundamentais de 

água sempre determinaram a localização, o tamanho e a forma das cidades, 

assim como a água molda  o caráter e perspectiva de seus cidadãos. A saúde 

urbana está intimamente ligada à água. Desde as primeiras cidades, os 

planejadores avaliam as ligações da água com a saúde e a precisão de 

suprimentos de água consistentes (RIETVELD, 2016). 

 

A Figura 2 mostra a relação da água tratada e água consumida, em Paracuru, 

no período de 2010 a 2019. Na figura 2 é possível observar que durante todos os anos 
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analisados (2010 a 2019) o volume de água produzido (volume médio anual 

disponível pra consumo, compreendendo toda água captada pelo prestador de 

serviço medido na saída da ETA) e o volume tratados são equivalentes, o que 

corrobora com a necessária etapa de adequação da qualidade da água para fins de 

potabilidade que atendam a Portaria de Consolidação n° 5, de 3 de outubro de 2017, 

anexo XX e posterior distribuição à população. 

O volume de água consumido apresentou, exceto no ano de 2014 onde a taxa 

de consumo foi de 173%, valores menores que o de produção, sendo 2019 o ano em 

que o consumo teve menor taxa em relação ao que foi produzido, sendo de apenas 

65 %. 

  

Figura 2 - Água produzida em relação à água tratada e consumida (1000 m3/Ano) - 

Paracuru/CE, no período de 2010-2019 

 

  
 

Fonte: Autoras, 2021. 
 

No ano de 2014, quando o volume de água superou o volume de água captado, 

acredita-se que isso pode ter relação com um dos piores períodos de seca histórica 

que se passava no Estado Ceará, onde ainda no início do mesmo ano a Funceme 

(2014) alertava sobre o prognóstico de escassez de chuvas no Estado, estando 24% 

abaixo na média.  

Segundo o Dnocs (2014), o Vale do Curu sofria sua quarta seca consecutiva. 

Neste Vale, os açudes estavam em situação muito crítica e acumulavam apenas 7 

por cento de sua reserva máxima. Nesse período houve a construção de 28 
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chafarizes dentro do município o que na época eram as ações com o intuito de 

minimizar a crise hídrica. 

Referente à extensão da rede de água (ver tabela 1), se pode observar que 

ocorreu ampliação entre os anos de 2010 e 2019.  

 

 

Tabela 1 - Extensão da rede de água - Paracuru/CE, no período de 2010-2019  
 

Ano Extensão da rede de água (Km) 

2010 53 

2011 53 

2012 52,65 

2013 53 

2014 56 

2015 72,44 

2016 75,51 

2017 76,57 

2018 

2019 

77,91 

84,1 

Fonte: Autoras, 2021. 
 

 

Com destaque para o período a partir do ano de 2015 observa-se aumento 

mais significativo na extensão da rede de água, mais de 65% se comparado ao ano 

de 2019. Isso está relacionado com a busca pelo alcance das metas contidas dentro 

dos Planos Plurianuais do município estabelecidos pela Prefeitura de Pacaruru. O 

primeiro consistiu em metas para os anos de 2014-2017 e o segundo iniciou no ano 

2018 e tem horizonte até o presente ano de 2021, no qual especifica o interesse pela 

universalização do saneamento. A partir do ano de 2022 se espera que as metas de 

saneamento do município já estejam contidas dentro do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), o qual está sendo elaborado pela FUNASA (Fundação 

Nacional de Saúde). 

Esse crescimento na extensão é importante para que no futuro se consiga uma 

eficiente ampliação no oferecimento do serviço, no entanto, essa ampliação não 

trouxe resultados muito satisfatórios, o que vem sendo um problema na efetividade 

das melhorias que se buscam mundialmente, ao qual também foi destacado no 

trabalho de Centrulo et al (2020). 

Ainda não se tornaram notáveis melhorias em relação à meta 6.1 (Até 2030, 

alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos), mesmo 
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que extensão de mais de 65% nas redes de distribuição tenha sido feita, o índice da 

população abastecida até o último ano analisado (2019) continua sendo menos da 

metade da população total e as ligações ativas de água somente apresentaram 

baixas desde o ano de 2015, quando iniciaram os planos para alcance dos ODS. 

Considerando que houve investimento maior na ampliação da rede de 

extensão de água, a evolução de atendimento de água deveria ocorrer como 

acréscimo, o que contrasta com a realidade dos dados de 2019, em que a meta para 

abastecimento que era de 87,43%, estabelecido pela Cagece (2019), mas foi de 

apenas cerca de 39% da população, como mostra a figura 3.  

 

Figura 3 - População urbana total em relação à população urbana atendida com 
abastecimento de água - Paracuru/CE, no período de 2010-2019 

 

 
Fonte: Autoras, 2021. 

 

No ano de 2011 a população atendida teve índices altos, chegando a 88%, que 

pode ser um dado impreciso, levando em conta tamanha discrepância em relação 

aos outros anos, que não atenderam nem a 50% da população. Acredita-se que esse 

valor pode ter sofrido influência, por exemplo, do número de perdas, durante a 

distribuição, número esse que, segundo a Cagece (2019), é de 35,07 %. 

A quantidade de ligações ativas, onde são regulamente prestados os serviços 

de abastecimento de água e/ou esgoto sanitário, também apresentaram valores 

preocupantes. No período de 2013 a 2016 houve aumento e depois um declínio até o 

ano 2019, conforme tabela 2. 
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Tabela 2 - Ligações ativas de água - Paracuru/CE, no período de 2010-2019 

 
Ano  Quantidade de ligações ativas de água  

2010 3.689 

2011 3.932 

2012 4.257 

2013 4.454 

2014 4.653 

2015 4.737 

2016 4.659 

2017 4.472 

2018 

2019 

4.166 

4.146 

Fonte: Autoras, 2021. 
 

O decréscimo no número de ligações ativas pode estar vinculado à diminuição 

do volume de água consumido mostrado na figura 2, que também se explica pelo 

declínio do índice da população que é atendida com abastecimento de água, que vem 

caindo desde o ano de 2016 conforme foi apresentado em referida figura. 

A queda no número dessas ligações é também associada à falta de educação 

ambiental, que implica no não conhecimento da necessidade de que as residências 

se liguem as redes existentes de abastecimento, onde por vezes existe por parte da 

população recusa em aceitar que a ligação seja feita por medo da cobrança que será 

realizada pelo oferecimento desses serviços, desconhecendo assim também o 

direito que possui em obter água de qualidade mesmo quando se encontra em 

situação de baixa renda.  

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados nessa investigação mostraram que o município de 

Paracuru durante o período de 2010 a 2019 teve incremento significativo na 

expansão de rede (mais de 65%), mas esse esforço não se revestiu na integralidade 

de atendimento do abastecimento de água potável para toda a população residente, 

nem em área urbana nem em área rural. 

A gestão precisa estar mais empenhada em solucionar as demandas do 

município mediante seu conhecimento e se faz necessário ainda um olhar mais 
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atento às populações que vivem em situações irregulares de moradia e zona rural, 

onde seus domicílios tem maior tendência à precariedade. 

Até o último ano avaliado, 2019, o município apresentou menos de 50% da 

população atendida por abastecimento de água potável, vivendo, portanto, de acordo 

com os padrões esperados em relação a água em quantidade e qualidade, que atenda 

aos padrões de potabilidade contidos Portaria de Consolidação n° 5, de 3 de outubro 

de 2017, anexo XX, no qual especifica os níveis e substâncias aceitáveis para água 

que pode ser distribuída para população sem riscos bacteriológicos. 

Existe uma demanda de água em todos os níveis da sociedade e a busca pelo 

suprimento necessário para sobrevivência incluindo situações emergenciais de seca 

que ocorrem no município, mas isso não deve levar a população a fazer uso de água 

que por vezes podem servir como fontes de contaminação de doenças, o que 

também vem ocorrendo dentro do município. 

Infere-se que se o município seguir o mesmo ritmo de crescimento que vem 

obtendo, no qual muitas taxas que deveriam subir estão em decréscimo, o município 

não irá conseguir atender o esperado até o ano 2033, para conclusão das metas 

assumidas. Portanto para um crescimento social como um todo seria necessário 

para que as políticas públicas de prestação de serviços de saneamento fossem 

efetivamente aplicadas na solução da distribuição de água com boa qualidade e que 

atenda as demandas das populações urbanas e rurais. 

Os resultados encontrados no município de Paracuru-CE não são incomuns 

em outras localidades, destacando que Paracuru foi um objeto de estudo que retrata 

a realidade de tantos outros no Brasil, com problemas considerados comuns em 

países em desenvolvimento.  

Se cada município fizer o que lhe cabe haverá crescimento como nação e se 

estará mais próximo de uma equidade tão necessária num cenário mundial de 

desigualdades social e falta de serviços básicos de saneamento que proporcionam 

maior dignidade as populações. 

REFERÊNCIAS 

ANDERSON, S., RADIĆ, V. Identification of local water resource vulnerability to  rapid 



 

 
 
 
306 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

deglaciation in Alberta. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41558-
020-0863-4. Acesso em:  22 de março de 2021 
  
BARDIN, L. Análise de Contúdo. Lisboa: Editora edições 70, 1977 
 
CALLADO, Nelia Henriques; BELTRÃO, Maria Inês Carvalho; DE SOUZA, Vladimir 
Caramori Borges. Relação água e doença:: a importância dos aspectos 
socioculturais e de infraestrutura na saúde pública em Pão de Açucar, 
Alagoas. Revista de Gestão de Água da América Latina, v. 17, n. 2020, 2020. 
 
BORETTI, A., ROSA, L. Reassessing the projections of the World Water Development 
Report. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41545-019-0039-9. 
Acesso em: 16 de março de 2021 
 
BRASIL.  LEI Nº 9.433, de 8 de janeiro1997. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 24 de março de 
2021 
 
BRASIL. Lei no. 11.445, de 05 de janeiro de 2007.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso 
em: 29 de novembro de 2020 
 
CADERNO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CURU. Informações sobre 
Saneamento. Edição INEP. Fortaleza,2019. 
 
CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. Relatório anual para 
informação ao consumidor. Disponível em: 
https://www.cagece.com.br/wpcontent/uploads/PDF/RelatorioQualidadeAgua/Rel
atoriosAnuais/MNOPQR/Paracuru.pdf. Acesso em: 20 de dezembro de 2020 
 
CANELLAS, Cátia. Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e suas 
metas. Disponível em: 
http://200.137.241.24:8081/jspui/bitstream/123456789/232/1/ODS.pdf. Acesso 
em: 22 de março de 2021. 
 
CASANOVA L, RUTALA WA, WEBER DJ, SOBSEY MD. Survival of surrogate 
coronaviruses in water. Water. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7112071/. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2020. 

 
CENTRULO, Tiago B, Ferreira, Diogo F.C, Marques, Rui C, Malheiros, Tadeu F. Water 
utilities performance analysis in developing countries: On an adequate model for 
universal access. doi 10.1016/j.jenvman.2020.110662. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720305946. Acesso 
em: 16 de março de 2021. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
https://www.cagece.com.br/wp-content/uploads/PDF/RelatorioQualidadeAgua/RelatoriosAnuais/MNOPQR/Paracuru.pdf
https://www.cagece.com.br/wp-content/uploads/PDF/RelatorioQualidadeAgua/RelatoriosAnuais/MNOPQR/Paracuru.pdf
http://200.137.241.24:8081/jspui/bitstream/123456789/232/1/ODS.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7112071/


 

 
 
 

Najila Rejanne Alencar Julião Cabral;  Thays Costa | 307 

 

DIETRICH, MARIE; ROUPNEL, MANUELLA. “Articular as abordagens quantitativa e 
qualitativa.” In: Paugam, Serge. A pesquisa sociológica. Petrópolis, Vozes, 2015. 
 
ELDER, M.,  Olsen, S. The Design of Environmental Priorities in the SDGs. Disponível 
em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12596. Acesso em: 
22 de Março de 2021. 
 
IPEA. ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 
Proposta de adequação, 2018. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180801_ods_me
tas_nac_dos_obj_de_desenv_susten_propos_de_adequa.pdf. Acesso: 20 de 
novembro de 2020. 
 
IPECE. População residente estimada 2020. Disponível em: 
http://ipecedata.ipece.ce.gov.br/ipece-data-web/. Acesso em 29 de abril de 2021. 
 
KANAKOUDIS, V., TSITSIFLI, S., PAPADOPOULOU, A. et al. Water resources 
vulnerability assessment in the Adriatic Sea region: the case of Corfu Island. 
Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9732-
8#citeas. Acesso em: 22 de Março de 2021. 
 
MACHADO, José. A importância das águas no desenvolvimento. Disponível em: 
https://arquivos.ana.gov.br/imprensa/artigos/20091028_A_importancia_das_agua
s_no_desenvolvimento.pdf. Acesso em: 22 de novembro de 2020. 
 
MAIA, Ivan. O acesso à água potável como direito humano fundamental no direito 
brasileiro. Disponível em: 
https://periodicos.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/view/27165/16363. Acesso em: 
24 de Março de 2021. 
 
MUNASINGHE, Mohan. Water supply an environmental management: Developing 
Worlds application. 1° edição. 52 Vanderbild Avenue, New York: Routledge, 2019. 
 
LI, P., WU, J. Drinking Water Quality and Public Health. Expo Health. Disponível em: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12403-019-00299-8#citeas. Acesso 
em: 22 de março de 2021. 
 
PEIXOTO, C., JOHANN,L. Avaliação da qualidade da água de poços tabulares do 
lençol freático na cidade de Paracuru-Ceará. Disponível em: 
https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/30002 Acesso em: 
29 de abril de 2021. 
 
PREFEITURA DE PARACURU. Planos Plurianuais. Disponível em: 
https://www.paracuru.ce.gov.br/lrf.php?cat=14. Acesso em: 29 de abril de 2021. 
 
PLATAFORMA AGENDA 2030. Agenda 2030. Disponível em: 
http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em: 18 de novembro de 2020. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Olsen%2C+Simon+Høiberg
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12596
http://ipecedata.ipece.ce.gov.br/ipece-data-web/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9732-8#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9732-8#citeas
https://arquivos.ana.gov.br/imprensa/artigos/20091028_A_importancia_das_aguas_no_desenvolvimento.pdf
https://arquivos.ana.gov.br/imprensa/artigos/20091028_A_importancia_das_aguas_no_desenvolvimento.pdf
https://periodicos.ufba.br/index.php/CEPEJ/article/view/27165/16363
https://www.paracuru.ce.gov.br/lrf.php?cat=14
http://www.agenda2030.com.br/sobre/


 

 
 
 
308 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: 
Atlas, 1985. 
 
RIETVELD, L.C., SIRI, J.G., CHAKRAVARTY, I. et al. Improving health in cities through 
systems approaches for urban water management. Disponível em: 
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0107-2. 
Acesso em: 22 de novembro de 2020. 
 
SILVA. Direitos humanos e vulnerabilidade social: o acesso à água e ao 
esgotamento sanitário de pessoas em situação de rua. Disponível em: 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/19599/2/Tese_CHSS_Priscila%20Neve
s%20Silva.pdf. Acesso em: 22 de Março de 2021. 
 
SINGH, Gerald G. et al. A rapid assessment of co-benefits and trade-offs among 
Sustainable Development Goals. Marine Policy, v. 93, p. 223-231, 2018. 
 
SNIS – Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Série histórica. Disponível 
em: http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/. Acesso em: 20 de dezembro de 2020. 
 
SUN J, ZHU A, LI H, ZHENG K, ZHUANG Z, CHEN Z, SHI Y, et al. Isolation of 
Infectious SARS-CoV-2 from Urine of a COVID-19 Patient. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7112071/. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2020. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Safer water, better health. World Health 
Organization, 2019. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Drinking-water. Disponível em: 
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water. Acesso em:  
22 de Março de 2021. 
 
WURTZER, Sebastien et al. Time course quantitative detection of SARS-CoV-2 in 
Parisian wastewaters correlates with COVID-19 confirmed cases. MedRxiv, 2020. 
 
WU Y, GUO C, TANG L, HONG Z, ZHOU J, DONG X, YIN H, et al. Prolonged presence of 
SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158584/. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2020. 
 

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0107-2
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/19599/2/Tese_CHSS_Priscila%20Neves%20Silva.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/19599/2/Tese_CHSS_Priscila%20Neves%20Silva.pdf
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7112071/
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158584/


 

14. O PROCESSO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA E AO SANEAMENTO 

BÁSICO NO BRASIL (ODS Nº 06): UMA ANÁLISE À LUZ DA LEI Nº 14.026/2020 

 
THE PROCESS OF UNIVERSALIZATION ACCESS TO WATER AND BASIC  

SANITATION IN BRAZIL (SDG Nº 06): AN ANALYSIS IN LIGHT OF LAW NO. 

14,026/2020 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424965-14  

Patrícia Albuquerque Vieira1 
 

Resumo 

O presente artigo tem o objetivo de investigar o marco legal do saneamento básico, 

Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 ante a necessidade de universalização dos 

serviços estabelecida nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU – 

Agenda 2030. Para tanto, faz-se um cotejo da legislação brasileira atinente a tais 

direitos com a realidade do acesso à água potável e ao saneamento básico no Brasil, 

evidenciando-se um contexto de escassez. A partir dessa identificação, estuda-se o 

marco legal de 2020 e suas inovações à luz de experiências administrativas externas 

para, ao final, analisar se a nova forma de gestão, sobretudo a concentração das 

atividades e controle na Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), o fim do 

subsídio cruzado e a privatização dos serviços, pode contribuir para assegurar a 

ampliação no acesso e a redução de injustiças e desigualdades. A metodologia 

envolve pesquisa interdisciplinar com orientação epistemológica na teoria crítica, 

congrega teoria e práxis e articula os Direitos Constitucional, Ambiental e 

Administrativo. O texto adota raciocínios indutivo e dedutivo, em pesquisa 

qualitativa, com as técnicas de análise documental, estatísticas e de revisão 

bibliográfica. 
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Palavras-chave: Acesso universal à água e ao saneamento. ODS 6. Marco legal do 

saneamento básico de 2020. Experiências externas. Análise de perspectiva de 

avanços.  

 

Abstract 

The purpose of this article is to investigate the legal framework for basic sanitation, 

Law No. 14.026, of July 15, 2020 in view of the need for universal services established 

in the UN Sustainable Development Goals - 2030 Agenda. a comparison of Brazilian 

legislation regarding these rights with the reality of access to drinking water and 

basic sanitation in Brazil, showing a context of scarcity. Based on this identification, 

the legal framework of 2020 and its innovations are studied in the light of external 

administrative experiences in order, at the end, to analyze whether the new form of 

management, especially the concentration of activities and control at the National 

Water and Sanitation Agency ( ANA), the end of the cross-subsidy and the 

privatization of services, can contribute to ensure the expansion of access and the 

reduction of injustices and inequalities. The methodology involves interdisciplinary 

research with an epistemological orientation in critical theory, brings together theory 

and praxis and articulates Constitutional, Environmental and Administrative Rights. 

The text adopts inductive and deductive reasoning, in qualitative research, with the 

techniques of document analysis, statistics and bibliographic review. 

Keywords: Universal access to water and sanitation. SDG 6. Legal framework for 

basic sanitation in 2020. External experiences. Analysis of the perspective of 

advances. 

 

Introdução 

 

O direito à água potável e ao saneamento básico tem sido reconhecido na 

seara internacional, por meio de tratados e convenções e nas constituições de 

diversos países como direito fundamental. Sem tais recursos2, não se pode viver com 

                                                     
2 Mesmo que não sejam termos absolutamente idênticos “águas”, “recursos” e “recursos hídricos”, 
serão utilizados estes termos sem específica distinção, pois a lei não os empregou com uma 
diferenciação rígida. 
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o que se entende por mínimo vital em atendimento ao respeito à dignidade humana3. 

Passou-se, portanto, a ascender a consciência de sua essencialidade. 

Nesse sentido, em 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas, 

por intermédio da Resolução A/RES/64/292, reconheceu os direitos à água potável e 

ao saneamento como direitos humanos e convocou todas as nações e organizações 

internacionais para disponibilizar recursos financeiros, capacitação e transferência 

de tecnologias, por meio da assistência e cooperação que deve haver entre as 

nações, com fins de garantir a universalidade do acesso a toda população.  

Ainda, entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015, os chefes de Estado e de 

governo reuniram-se com fins de estabelecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS4 a serem alcançados até 2030, construídos sobre o legado dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os objetivos são integrados, indivisíveis e 

equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social 

e a ambiental. Ao proteger o planeta da degradação, sobretudo, por meio do consumo 

e produção sustentáveis, da gestão sustentável de seus recursos naturais e tomando 

medidas acerca da mudança climática, busca-se um meio para que ele possa 

suportar as necessidades da presente e das futuras gerações.  

Os direitos fundamentais objeto deste ensaio estão inseridos no Objetivo 6, 

que visa assegurar, até 2030, a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos, bem como melhorar a qualidade da água e a eficiência de 

seu uso para que quem tem acesso possa utilizá-la de forma segura e sustentável. 

No entanto, em que pese os recursos hídricos sejam considerados indispensáveis 

para a sobrevivência humana e das demais espécies, bem como esteja inserido como 

                                                     
3 Para Ingo Sarlet (2015, p. 70-71),  “temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos 
demais seres que integram a rede da vida”. 
4 ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/>. Acesso 
em 13 mai. 2021. 
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um serviço público essencial, no Brasil, 35 milhões de pessoas vivem sem acesso à 

água tratada e 47% da população não têm acesso à coleta de esgoto5. 

O presente estudo pretende, a partir do reconhecimento do acesso à água 

potável e ao esgotamento sanitário como direitos humanos fundamentais, analisar 

o marco legal do saneamento básico6 de 2020 sob a perspectiva da universalização 

do seu acesso para que os direitos sociais necessários para que se viva com 

dignidade sejam devidamente cumpridos. 

É central para o presente trabalho realizar um cotejo da legislação brasileira 

atinente ao reconhecimento do direito fundamental à água e ao saneamento com os 

indicadores numéricos e mapas demonstrando o atendimento dos serviços na 

prática; analisar o novo marco legal do saneamento, destacando as suas inovações 

à luz de experiências em outros países. Relevante, por fim, examinar se o novo 

modelo de gestão, bem como a inserção do setor privado serão eficientes de forma 

a garantir o seu acesso universal e, caso contrário, quais as alterações necessárias 

para a adequada gestão da água. 

A definição do problema deste trabalho gira em torno de três matrizes: uma 

sociológica, que representa o pano de fundo de todo artigo, momento em que assume 

e reconhece que parte considerável da sociedade contemporânea não possui o 

devido acesso ao líquido que é indispensável para a sua sobrevivência; a outra é a 

de constatação de que, em muitos países, a privatização e comercialização dos 

serviços de tratamento de água e esgotamento sanitário não suprimiu o seu 

atendimento à população; e a última, é a tentativa de elencar os motivos da 

inviabilidade do alcance da universalidade do acesso por intermédio da atual 

legislação sugerindo alternativas com fins de minimizar a precariedade da circulação 

da água e do saneamento básico. 

A hipótese expressa por meio de pergunta-problema se externaliza a partir do 

seguinte questionamento: o marco regulatório do saneamento básico de 2020 

                                                     
5  Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2018. Disponível em: < 
http://www.snis.gov.br/>. Acesso em 13 de maio de 2021. 
6A Lei considera saneamento básico o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a 
limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos e, por fim, a drenagem e o manejo das águas pluviais 
urbanas. Este trabalho abordará tão somente o abastecimento de água potável e o esgotamento 
sanitário. 
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possui condições para assegurar a ampliação no acesso e a redução de injustiças e 

desigualdades? 

A metodologia utilizada se baseia em estudos empíricos e teóricos, iniciando 

com a análise da legislação brasileira atinente ao reconhecimento da 

fundamentalidade do acesso à água potável e ao saneamento básico para a 

dignidade da pessoa humana. Optou-se, também, por realizar um breve estudo 

exploratório que consistirá no levantamento de relatórios e mapas a respeito do 

acesso à água potável e ao saneamento no Brasil, a fim de demonstrar que mesmo 

sendo essencial à sobrevivência humana, grande parte da população sobrevive de 

forma precária, sem estes recursos.  

Serão observados tais direitos sob a perspectiva do marco legal do 

saneamento básico de 2020 ante o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 6 da 

ONU e suas deficiências percebidas por intermédio de estudo de situações análogas 

vivenciadas em outros países. As fontes de coletas de dados utilizadas serão: 

levantamento de relatórios, pesquisa bibliográfica e jurisprudência. Por pesquisa 

bibliográfica compreende-se por estudo dos principais autores que exploram o tema. 

Finalizando o levantamento de relatórios, a pesquisa bibliográfica e os 

estudos de experiências análogas em outros países, os dados serão classificados de 

forma sistemática possibilitando maior clareza no que diz respeito à visualização 

dos resultados para que seja elaborado o texto do artigo com conclusões do que 

seria necessário para que seja alcançada a universalização do acesso aos serviços 

públicos de tratamento de água e esgotamento sanitário, demonstrando a 

importância da criação de um Plano Nacional de Saneamento com fins de expansão 

de direitos sociais, última etapa da pesquisa. 

 

1 O direito fundamental à água potável e ao saneamento básico e o seu acesso no 

Brasil 

 

Norma Sueli Padilha (2020, p. 200) nos ensina que “o meio ambiente é uma 

temática abrangente e complexa, não se limitando a conceitos e definições 

estanques nem a compartimentos fragmentados que o limitem em determinada 
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dimensão, tampouco na ambiental, pois possui inúmeras interfaces e inter-relações 

que afetam o fenômeno social, político e econômico”.  

Desta forma e em meio a interlocução dos Direitos Constitucional, Ambiental 

e Administrativo, a presente seção explorará a legislação brasileira atinente ao 

reconhecimento da água potável e ao saneamento básico enquanto direito 

fundamental necessário para assegurar a saúde e, portanto, a sobrevivência da atual 

e das futuras gerações. Nesse diapasão, serão levantados dados acerca do acesso 

regular ao abastecimento de água e coleta de esgoto no Brasil, país que tem passado 

por um processo de rápida expansão urbana, adensamento populacional e ocupação 

de áreas urbanas e rurais deficiente.  

A partir da constatação da atual conjuntura, comprovar-se-á a importância da 

notabilidade que fez com que o Poder Público confira a esta matéria e que, 

provavelmente, somada a grave crise sanitária a qual o país tem se encontrado desde 

o ano de 2020, devido a pandemia causada pela COVID-19, resultou na sanção do 

novo marco legal do saneamento básico. 

 

1.1 A legislação brasileira atinente ao direito fundamental à água e ao saneamento 

no Brasil 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB, em seu artigo 225, 

aduz 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”. Também, nos artigos 5º e 6º, pertencentes ao título que aborda 

os direitos e garantias fundamentais, a Constituição reconhece como direito 

fundamental os direitos à vida7 e à saúde8.  

                                                     
7 Art. 5º, caput, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes (...)”. 
8 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
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Embora fora do Título II da CRFB e confirmado pelo próprio texto9, o acesso à 

água própria para o consumo e ao saneamento básico trata-se de direito 

fundamental pois, conforme costume do constitucionalismo brasileiro, admite-se 

outros direitos para além dos oriundos do regime e dos princípios por ela anotados 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte 

(MILARÉ, 2014). Além disto, mesmo não estando de forma expressa no dispositivo 

atinente ao meio ambiente, não existe saúde e nem sequer vida sem tais recursos, 

tendo em vista que as necessidades humanas vitais possuem relação com o desfrute 

da água e do esgotamento sanitário, tais como bebida; preparação da alimentação 

humana e como meio de higiene pessoal (MACHADO, 2018). 

Na esfera das atribuições do Estado, compete à União estabelecer diretrizes 

para o saneamento básico, bem como para um sistema nacional de gerenciamento 

dos recursos hídricos10 e legislar a respeito das águas11. A todos os entes federativos, 

inclusive municípios, incumbe em comum o cuidado da saúde, sob um sistema 

único12 , e a promoção de programas de melhoria das condições de saneamento 

básico13, cabendo ao sistema único de saúde participar da elaboração da política e 

da execução das ações de saneamento básico14, e legislar concorrentemente sobre 

a proteção e defesa da saúde15. No que concerne aos recursos hídricos, a divisão de 

competências dá-se conforme a propriedade dos recursos, sendo da União aqueles 

que banhem mais de um estado-membro ou que estejam localizados em áreas 

transfronteiriças16, cabendo os demais aos Estados17. No atinente à titularidade dos 

serviços de saneamento básico, a Constituição não estabelece exatamente a quem 

compete, deixando uma lacuna entre as competências de interesse local dos 

municípios18 e a competência residual dos estados-membros19. 

                                                     
9 Art. 5º, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
10 Art. 21, incisos. XIX e XX. 
11 Art. 22, inciso IV. 
12 Art. 23, inciso II, art. 30, inciso VII e art. 196. 
13 Art. 23, inciso IX. 
14 Art. 200, inciso IV. 
15 Art. 24, inciso XII. 
16Art. 20, inciso III.  
17 Art. 26, inciso I.  
18 Art. 30, inciso V 
19 Art. 25, § 1º 
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Na esfera infraconstitucional, o tratamento jurídico dado a água e ao 

saneamento básico é dado de forma separada. Em relação à água tem-se a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos20 que aborda a questão da proteção e utilização de 

mananciais, sem tratar dos aspectos pertinentes à captação e ao tratamento, 

matéria relacionada aos serviços públicos de abastecimento de água, objeto desta 

pesquisa, disciplinada pela Lei nº 11.445 de 2007 e alterada pelo novo marco legal 

do saneamento básico. 

Segundo Melo (2012, p. 07-08), na legislação como um todo,  

 

não há previsão de direito dos cidadãos-usuários de acesso à água potável e ao 

esgotamento sanitário. Os normativos têm como proposta lógica a indicação de 

deveres para cumprimento pelas Administrações Públicas. Nesse sentido, o 

dever de os Poderes Públicos se pautarem na universalização do acesso aos 

serviços públicos de saneamento básico pode significar, em sentido contrário, 

em um direito dos cidadãos de acesso universal. 

 

Não resta dúvidas, portanto, acerca da existência de regimes jurídicos que 

exploram a água e o saneamento básico no Brasil, incluindo princípios e diretrizes, 

bem como o seu reconhecimento como um direito humano fundamental, ainda que 

não expresso na Constituição21. No entanto, conforme se verá a seguir, não existe 

uma correlação entre a normatividade e a realidade, ou seja, entre as disposições 

legais e o que acontece na prática.  

 

1.2 O acesso à água potável e ao saneamento básico no Brasil 

 

O Brasil é um país que, por conta de sua localização geográfica e de sua 

dimensão continental, apresenta diversos contextos (desde escassez provocada 

pelo clima semiárido a abundância de água em ambientes florestais, como na 

                                                     
20 Lei nº 9433/1997. 
21Em 31 de março de 2021, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que inclui, 
na Constituição Federal de 1988, o acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais 
estabelecidos no artigo 5º. Hoje, maio de 2021, a proposta está sujeita a aprovação na Câmara dos 
deputados. Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-03/senado-
aprova-pec-que-inclui-agua-potavel-como-direito-fundamental>. Acesso em 13 mai. 2021. 



 

 
 
 

Patrícia Albuquerque Vieira | 317 

 

Amazônia). De início, “tem-se que o Brasil é um dos países com maior riqueza hídrica, 

não apenas em consideração às águas superficiais, que são as águas próprias para 

consumo humano, quanto em relação às águas subterrâneas” (MELO, 2012, p. 03). 

Sob o enfoque fluvial, o Brasil dispõe de três grandes bacias hidrográficas, 

quais sejam: a Bacia Amazônica; a Bacia do São Francisco; e a Bacia do Prata. Já à 

luz da perspectiva das águas subterrâneas, o país possui dois grandes complexos: o 

Sistema Aquífero Guarani, localizado nas redondezas da Bacia do Prata, um dos 

maiores reservatórios de água doce subterrânea do mundo; e o outro é o Aquífero 

Alter do Chão situado na Bacia Amazônica, apontado como o maior reservatório do 

mundo (MELO, 2012, p. 03). 

Embora dotado de riquezas hídricas, o país enfrenta um grave problema de 

acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário. De acordo com o último relatório 

do Sistema Nacionalde Informações sobre o Saneamento (SNIS), de 2018, cerca de 

35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água tratada e 

47% da população não possui sgotamento sanitário. Para que a realidade fique mais 

visível, os autores Larissa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombardi e Pablo Nepomuceno (2020)22 mapearam tais dados, conforme pode se verificar. 

                                                     
22 BOMBARDI, M. L.; NEPOMUCENO, P. L. M. Covid-19, desigualdade social e tragédia no Brasil. Le 
Mond Diplomatique Brasil. São Paulo, 29 de abril de 2020. Disponível em: 
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A expansão urbana que, em um primeiro momento, seguiu o padrão periférico, 

ou seja, não seguiu um padrão projetado com fins de aumento da cidade, é uma 

causa considerável da falta de acesso à água potável e ao saneamento básico. As 

áreas centrais e dotadas de infraestrutura de serviços urbanos foram destinadas à 

população de alta renda, enquanto áreas periféricas foram ocupadas pelas camadas 

mais pobres da população, que passaram a construir suas moradias por conta 

própria, muitas vezes situadas em loteamentos ilegais e clandestinos (ROLNIK, 

1990). 

 Nesse contexto, compreende-se que a evolução do processo da urbanização 

evidenciou a ausência ou o baixo alcance das políticas habitacionais, a especulação 

imobiliária, a deficiente ação do Estado e as desigualdades sociais. Assim, o 

resultado deste processo que vem sendo construído é considerando um desastre 

social, não natural. Embora as mudanças ambientais e climáticas possam ser um 

componente de diferentes catástrofes, a crise hídrica está muito associada à sua 

gestão. O domínio público da água, afirmado na Lei n. 9.433/1997 não transforma o 

Poder Público federal e estadual em possuidor da água, mas gestor com a finalidade 

de atingir o interesse de todos (MACHADO, 2018). 

Assim, sabendo que considerável parte da população não possui acesso a 

este direito que é fundamental à manutenção da dignidade da pessoa humana, 

entende-se que “há uma gestão inadequada do uso da água” (GONÇALVES; SILVA, 

2020, p. 80). Nesse sentido, em 15 de julho de 2020, sancionou-se o marco 

regulatório do saneamento básico com fins de garantir, até o ano de 2033, o acesso 

universal à água tratada (99%) e ao esgotamento sanitário (90%), conforme o ODS da 

ONU de nº 06. 

 

2 O novo marco legal do saneamento básico à luz de experiências externas 

 

Inicialmente, faz-se relevante esclarecer que por saneamento depreende-se o 

conjunto de medidas que tem por objetivo preservar ou modificar as condições do 

meio ambiente com fins de prevenir doenças e propiciar saúde, melhorar a qualidade 

                                                     
<https://diplomatique.org.br/covid-19-desigualdade-social-e-tragedia-no-brasil>. Acesso em 18 
out. 2020. 
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de vida da população, o rendimento do indivíduo e simplificar a atividade econômica 

(GONÇALVES; SILVA, 2020, p. 75). Conforme anteriormente disposto, trata-se de 

direito resguardado pela Constituição Federal de 1988 e delineado pela Lei nº 

11.445/2007 que, por sua vez, determina “a universalização do acesso à água e 

efetiva prestação do serviço”23 como princípio fundamental. 

Nesta seção, pretende-se expor os aspectos essenciais do novo marco 

regulatório do saneamento básico destacando-se a centralização do poder decisório 

e administrativo juntamente à Agência Nacional das Águas, agora denominada 

Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) e a possibilidade de 

privatização dos serviços por intermédio do instituto das licitações. Também, serão 

estudados casos análogos vivenciados por outros países que, com o escopo de 

universalizar seus serviços essenciais desde o século XIX, como, por exemplo, na 

Europa e nos Estados Unidos, acabaram, por privatizar e, posteriormente, 

“desprivatizar” as empresas responsáveis pelo serviço de tratamento de água e 

esgotamento sanitário devido à ineficiência dos resultados (CASTRO, 2016). 

Evidencia-se a implantação de novas experiências, no Brasil, à luz de argumentos 

não constantes como positivos na história e na contramão do mundo.  

 

2.1 O novo marco regulatório do saneamento básico e suas principais mudanças 

 

O novo marco regulatório do saneamento básico não se trata rigorosamente 

de um novo instrumento legal, mas um compilado de relevantes alterações na 

Política Nacional do Saneamento24. Muitas foram as disputas políticas até a sua 

aprovação. “Em 2018, Michel Temer25 edita duas Medidas Provisórias, a MP 844 e a 

MP 868 que, entre outras coisas, propunham concentrar na Agência Nacional das 

Águas (ANA) a competência para alteração dos contratos de programa; alteração da 

titularidade municipal, responsabilidade de fixação de tarifas, alteração no 

mecanismo do subsídio cruzado e na lógica dos ganhos de escala” (GONÇALVES; 

SILVA, 2020, p. 85).  A tentativa de Michel Temer restou infrutífera por haver sido 

                                                     
23Art. 2º, inciso I. 
24 Lei nº 11.445/2007. 
25 Até então, presidente interino. 
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contestada por setores das empresas públicas de saneamento e diversos segmentos 

da sociedade civil. Por fim, a medida acabou por perder a sua vigência. “Para eles, 

havia um risco de aumento das tarifas da água e esgoto, comprometimento das 

metas de universalização, bem como a desestruturação do setor, agravando a 

desigualdade” (VASQUES, 2020, p. 19). 

Com a finalidade de dar continuidade a proposta de privatização na prestação 

destes serviços, um novo projeto de lei é elaborado no início de 2019 e apresentado 

pelo Senador Tasso Jereissati 26 . Ocorre que uma versão mais retrógrada sob a 

perspectiva dos direitos sociais é aprovada pela Câmara dos Deputados. Nesse 

sentido, durante a pandemia causada pela COVID-19, em 24 de julho de 2020, em 

uma sessão remota, o Senado aprovou o Projeto de Lei nº 4.162/2020, que atualiza 

o marco legal do saneamento básico. Em 15 de julho de 2020, o Presidente Jair 

Bolsonaro sancionou a Lei, entretanto, vetando a possibilidade de renovação dos 

contratos de programa por parte das empresas públicas por mais de 30 anos, entre 

outros artigos. O debate acerca de seus vetos permanece. 

Em síntese e sem a pretensão de esgotar a temática em estudo, a Lei 

determina que à Agência Nacional das Águas – ANA deve implementar a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e estabelecer normas de referência para a regulação 

do saneamento básico 27 , além da competência fiscalizatória no atinente ao 

cumprimento de regras de uso de água28. Ainda, prevê a possibilidade de concessão 

dos serviços públicos em estudo, mediante prévia licitação 29 , proibindo, ainda, 

programas, convênios, termos de parceria etc. “para que garantam o atendimento de 

99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento 

de esgotos até 31 de dezembro de 2033” 30 , prorrogável até 2040, desde que 

comprovada a inviabilidade econômica e financeira e ratificada pela ANA31. 

 

 

                                                     
26 Projeto de lei nº 3.261/2019. 
27 Art. 3º, “Art. 3º”. 
28 Art. 3º, que altera a Lei nº 9.984/2000, Art. 4º. 
29 Art.  6º, que altera a emenda da Lei nº 11.445/2007, Art. 10. 
30 Art. 6º, que altera a emenda da Lei nº 11.445/2007, Art. 11-B. 
31 Art. 6º, que altera a emenda da Lei nº 11.445/2007, Art. 11-B, § 9º. 
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2.2. As experiências externas acerca da privatização do saneamento básico 

 

Os argumentos utilizados para promover as políticas de privatização dos 

serviços de água e saneamento negam as experiências prévias internacionais. 

“Essas políticas ignoraram o registro histórico de participação do setor privado nos 

serviços de água e saneamento e substituíram as lições de evidências históricas por 

prescrições derivadas do marco ideológico neoliberal, que não tem fundamento 

empírico” (CASTRO, 2016, p. 67).  

De acordo com estudo do Instituto Transnacional – TNI32, centro de pesquisas 

com sede na Holanda, 311 cidades em 36 países reestatizaram seus serviços de 

tratamento de água e esgoto. A reestatização ocorreu tanto em países desenvolvidos 

como em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos como, por exemplo, na 

França, na Alemanha, na Bolívia e em Moçambique. 

Importa mencionar a Inglaterra e o País de Gales como casos excepcionais de 

privatização de sucesso os quais completam 32 anos em 2021. Consoante estudo 

realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)33, tal êxito se deu em 

um momento em que já havia altos índices de cobertura de saneamento básico em 

ambos os países. Inicialmente, muitas críticas foram realizadas por parte da 

população em razão do aumento tarifário que, por sua vez, foi ajustado por 

intermédio dos órgãos reguladores de água e saneamento, de relevância substancial 

para firmar, ainda, normas de prestação de serviço, controlar a qualidade e impor 

metas de atendimento.  

Em sentido contrário, na Bolívia, o aumento desmedido da tarifa desencadeou 

a “guerra da água de Cochabamba” a qual parte da população se revoltou, pois a 

empresa concessionária dobrou a cobrança de preço dos serviços de água e 

saneamento (DRUMOND, 2015) reduzindo a possibilidade de obtenção dos serviços 

essenciais por parte da população.  

Já na França, “mais de 100 contratos (...) foram rescindidos em favor de 

formas públicas de abastecimento, inclusive em cidades como Amiens, Grenoble, 

                                                     
32  Instituto Transnaconal, disponível em: <https://www.tni.org/files/a3_remunicipalisation-
2019_052.png>. Acesso em 13 mai. 2021. 
33 Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2373/1/TD_701.pdf>. Acesso em: 
23 mai. 2021. 
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Nancy, Nantes, Paris, Raims, Rennes e Tours” (SPRONK; SING, 2019, p. 385, tradução 

nossa). Um ponto que merece destaque, conforme aduz Blanchet e Herzberg (2017, 

p. 20), é que a transferência para a gestão pública mostra uma verdadeira abertura 

em seus meios de governança permitindo, na maioria dos casos, a presença de 

representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados. 

Sabendo-se da impossibilidade de esgotar o estudo das experiências 

externas, menciona-se, ainda, a situação do Chile, país que possui quase 100% de 

sua água privatizada desde 1981, durante o processo de neoliberalismo o qual se 

criou o Código de Águas. O país conta com ampla desigualdade de distribuição dos 

serviços, bem como as empresas superexploram rios e lagos sem que o Estado 

aplique qualquer sanção (PARRA; VERGARA-PERUCICH; NUÑEZ, 2020). 

Em síntese, os principais motivos de tais reestatizações se deram pelo fato de 

as empresas concessionárias dos serviços públicos serem ineficientes por 

atenderem somente certas áreas das cidades, não havendo qualquer incentivo para 

que se atenda áreas mais pobres, bem como por centralizarem o serviço 

majoritariamente na distribuição de água, deixando de lado o esgotamento sanitário 

(HUKKA; KATKO, 2003).  

Assim, considerando a lógica mercadológica do lucro, é natural que os 

prestadores de serviços, empresas privadas, não tenham interesse em investir em 

áreas de baixa densidade demográfica, com condições climáticas extremas ou 

suscetíveis a terremotos, ou, por exemplo em países pobres, cujos cidadãos não 

dispõem de recursos para pagar mais caro pelos serviços que, em muitos casos, 

percebeu-se, inclusive, a redução da qualidade. O que ocorre é que tais métodos de 

fornecimento de serviços vão de encontro com a ideia da universalização do acesso 

à água e ao esgotamento sanitário. 

 

3 Análise das inovações da legislação em vigor ante a necessidade da 

universalização dos serviços do saneamento, um serviço público essencial 

 

Esta seção destacará as inquietudes trazidas pelo novo marco regulatório do 

saneamento básico que surge com fins de universalizar os serviços tão precários 

que se colocaram ainda mais em evidência por conta da pandemia da COVID-19. Ao 
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contrário do que se propõe, as alterações normativas podem dificultar, ainda mais, a 

prestação dos serviços e intensificar a injustiça hídrica. 

Para tanto, faz-se indispensável esclarecer que o saneamento básico, 

enquanto direito fundamental imprescindível à promoção do princípio constitucional 

da dignidade humana, trata-se de um serviço público essencial34 e não meramente 

uma atividade econômica que possua por finalidade a obtenção de lucro. Compete, 

portanto, ao Estado realizar tal atendimento a todos os cidadãos. 

O tópico se encerra demonstrando os motivos pelos quais as inovações 

trazidas pelo marco legal de 2020 são insatisfatórias ao que se pretende e 

defendende a reestatização dos serviços públicos, antes mesmo que se inicie a 

privatização efetiva, para que se possa resguardar os direitos sociais à saúde; a 

alimentação, que precisa ser devidamente higienizada e utiliza-se água tratada para 

o seu preparo; ao trabalho, que requer boas condições de saúde para a sua execução; 

à moradia que, sem estrutura e acesso ao esgotamento sanitário, não possui 

condições dignas para residência humana; ao lazer; a proteção à maternidade e à 

infância, que sem tais recursos não se faz possível; e a assistência aos 

desamparados.  

 

3.1 Saneamento é serviço público ou atividade econômica? 

 

Na primeira parte da estrutura deste estudo, admitiu-se a água tratada e o 

esgotamento sanitário como direitos fundamentais. Para o debate atinente a 

prestação de seu serviço de forma a melhor atender o que se entende por interesse 

público, faz-se relevante analisar, ainda que brevemente, a sua natureza, de forma a 

elucidar se se trata de serviço público ou de atividade econômica. Nessa abordagem 

administrativa, destaca-se, ainda, a interdisciplinaridade do saber ambiental que, nas 

palavras de Leff (2001, p. 165) “implica a integração de processos naturais e sociais 

de diferentes ordens de materialidade e esferas de racionalidade”.  

                                                     
34  Para Schirato e Rhein (2004), o saneamento básico só pode ser considerado serviço público, 
importando transcrever o que se segue: “deve-se ter claro que o serviço de saneamento básico no 
Brasil (assim como em grande parte dos países do mundo) é, tanto por conta de expressa previsão 
legal, quanto em razão de suas características intrínsecas, diretamente relacionadas com o interesse 
da coletividade, considerado serviço público”. 
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O conceito de atividade econômica é bastante consensual. “Com efeito, 

consideram-se atividades econômicas stritu sensu aquelas cujo exercício é 

permitido livremente a qualquer pessoa, desde que sejam observados os princípios 

e requisitos contidos no art. 170
35

 e parágrafo único da Constituição Federal de 1988” 

(DEMOLINER, 2008, p. 145). 

No atinente à conceituação de serviço público, faz-se necessário maior 

acuidade em sua exploração, pois não existe disposição legal. A doutrina, por sua 

vez, vem, desde muito tempo tratando de sua significação incluindo, ademais, 

diversas alterações. No entanto, a ideia permanente é a de que serviço público está 

intrinsecamente ligado à função do Estado, ou seja, ao motivo de sua existência e o 

seu papel na sociedade. Para a realização do bem comum, o Estado, ao exercer a 

atividade administrativa, presta serviço público.  

Nesse sentido, o que se coloca em debate é a questão de sua abrangência. 

Para, por exemplo, Masagão (1968) e Cretella Júnior (2000), os serviços públicos 

englobam toda atividade exercida pelo Estado (direta ou indiretamente) com fins de 

realização de necessidades públicas, incluindo as de finalidade econômica e as 

legislativas e judiciárias. Em contrapartida e de forma mais restritiva, Meirelles (1985, 

p. 265) aduz que “o serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou 

por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer as 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência 

do Estado”. Reconhece, ainda, as atividades secundárias e o exercício do Poder de 

Polícia.  

Ainda em meio a esta análise, Mello (2003) define serviço público como “(...) 

toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade fruível diretamente pelos 

administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime 

de direito público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de 

                                                     
35 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; 
VII -  redução das desigualdades regionais e sociais; VIII -  busca do pleno emprego; IX -  tratamento 
favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. 
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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restrições especiais – instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver 

definido como próprios no sistema normativo”. 

Interessante destacar a interpretação realizada por Freitas (2004) que ensina 

que “serviços públicos são o conjunto de atividades essenciais, assim consideradas 

pelo ordenamento jurídico, prestadas diretamente pelo Poder Público ou mediante 

delegação executória lato sensu, tendo em vista atender ao interesse geral e sob 

gerência dos princípios constitucionais de Direito Administrativo”. Depreende-se, 

aqui, que a noção de serviço público precisa se coadunar com os novos paradigmas 

do Direito Administrativo, devendo, para tanto, englobar a ideia de essencialidade.  

Da definição trazida por Freitas, entende-se que tudo que exceder a 

essencialidade não deve ser, a priori, considerado como serviço público. Entende-se, 

também, que mesmo considerado essencial, a prestação do serviço pode ser 

transferida a terceiros, sem que isso signifique a redução do papel do Estado e lhe 

afaste o caráter público. “A essencialidade da forma como sustentada, está 

umbilicalmente associada às ideias de eficiência e de transparência, corolários do 

Estado Regulador, este, caracterizado não pela intervenção excessiva de domínio 

econômico, mas, ao contrário, pelo exercício do controle, da fiscalização e da 

mediação dos interesses visando sempre à concretização do interesse público” 

(DEMOLINER, 2008, p. 147). 

A par disso, conclui-se que o saneamento básico e o acesso à água tratada 

são serviços públicos essenciais e é dever do Estado prestá-los de forma a garantir 

a sua universalização. Mesmo que seja concedido à iniciativa privada, o seu serviço 

não perderá a sua caracterização pública essencial. Não obstante a doutrina, o que 

se coloca em questão é que a manutenção da essência do serviço não implica no 

tratamento como tal a ser dispensado pela empresa privada que, por sua vez, objetiva 

a obtenção de lucro, na prática. 

 

3.2 Limitações trazidas pelo novo marco legal do saneamento básico e a defesa pela 

estatização na prestação dos serviços 

 

Ao contrário das  diretrizes  de  gestão  integrada  e  centralizada  estabelecida 
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pela Política Nacional de Saneamento36, o atual marco regulatório do saneamento 

concentra, conforme disposto na sessão 2 deste trabalho, as atividades na ANA, 

aumentando suas competências. No atinente à concessão dos serviços os quais 

serão previamente licitados por intermédio de procedimento regulado pela Agência, 

corre-se o risco de redução dos repasses dos recursos da União para os municípios 

em caso de não adesão às novas regras. A concentração de controle na ANA significa 

uma regressão de direitos sociais, sobretudo, em relação ao controle social e a 

gestão democrática. Também sugere o que se entende por tendência neoliberal de 

tecnificação de política pública como forma a garantir os interesses do mercado. 

Ademais, a indução à privatização dos serviços acaba por desproteger a autonomia 

municipal pertinente a sua titularidade37.  

Outra importante questão trazida pela sanção da Lei nº 14.026/2020 está 

associada à saúde da população brasileira. Ocorre que, muito embora a Lei nº 

11.445/2007 não tenha, anteriormente, tratado da competência dos serviços do 

saneamento básico, entende-se que é municipal. O dispositivo aduz que “o titular 

poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos 

fornecidos pelos prestadores dos serviços”. Assim, “quando houver necessidade de 

serviços integrados, a competência será estadual” (DEMOLINER, 2008, p. 40). 

Nesse diapasão, Dantas (2009) explica que com a gestão estadual, o uso do 

subsídio cruzado seria um meio de levar o serviço para as regiões mais pobres, pois 

milhares de municípios não possuem orçamento para atender a população de forma 

minimamente satisfatória. Ainda, se direitos fundamentais são desrespeitados por 

falta de condições financeiras do Município, que seria o titular do interesse local, este 

interesse passa a ser regional tratado pelo Estado-Membro.  O ponto chave é que a 

Lei em análise coloca fim ao subsídio cruzado.  

Destaca-se que o setor privado só possui interesse de disputar ativos em 

regiões mais populosas em que o retorno financeiro é maior (SILVA, 2020). Por 

conseguinte, depreende-se que a desigualdade social e a questão da injustiça hídrica 

se aprofundarão com o novo marco legal do saneamento, tendo em vista que grandes 

                                                     
36 Lei nº 11.445/2007. 
37 GONÇALVES, Lara Sartório; SILVA, Caroline Rodrigues. Pandemia de Covid-19: sobre o direito de 
lavar as mãos e o “novo” marco regulatório de saneamento básico. Revista Científica Foz, v. 3, nº 01, 
p. 70-91, 2020, p. 86. 
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empresas do mercado não farão investimentos em regiões pouco rentáveis como 

cidades de pequeno porte, áreas rurais e periferias das grandes cidades. 

Uma terceira preocupação diz respeito a possibilidade de aumento tarifário, 

considerando a demonstração das experiências em outras cidades e países. No 

geral, conforme anteriormente exposto e que pode acontecer, também, no Brasil, é 

não somente o aumento de preço, mas também a redução da qualidade dos serviços 

como resultado da dinâmica privatista. “Portanto, ao incentivar que grandes 

corporações assumam a dianteira da prestação de serviços de saneamento, a Lei nº 

14.026/2020 acaba por colocar a população mais pobre refém de um tipo de serviço 

privado, que não tem concorrente e que se vale dessa prerrogativa para precarizar, 

postergar ou não realizar qualquer tipo de melhorias nos sistemas” (GONÇALVES; 

SILVA, 2020, p. 87). 

A quarta e última ponderação acerca da legislação já sancionada, sabendo 

que a temática não foi completamente esgotada, é a que atores sociais como a ONG 

ONDAS, o Instituto Mais Democracia e a FNU vêm alertando que é o fato de a 

possibilidade de concessão dos serviços públicos não se tratar de atividades que 

serão operadas por empresas nacionais fortalecendo, assim, a economia do Brasil. 

Tais atividades serão exercidas, muito provavelmente, por empresas do exterior. Os 

dados apresentados na pesquisa realizada pelo Instituto Mais Democracia, intitulada 

“Quem são os proprietários do saneamento” destacam a centralidade do interesse 

do capital financeiro nessas alterações. Inclusive, um dia após a aprovação do novo 

marco regulatório, a matéria do jornal Folha de São Paulo divulgou o interesse de 

grupos chineses, canadenses, dentre outros, interessados neste investimento 

(VARGAS, 2020). Nesse sentido, o acesso à água potável e ao saneamento básico se 

tornará comercial de tal forma que reduzirá, ainda mais, o seu acesso já precário. 

Nesse contexto, infere-se que a universalização do acesso à água tratada e 

ao esgotamento sanitário, tão essenciais à manutenção da dignidade da pessoa 

humana, só será alcançada com a retomada dos investimentos e com recursos, 

sobretudo, de instituições públicas, do Orçamento Geral da União (OGU), com a 

implementação do Plano Nacional do Saneamento, com a recuperação dos 

instrumentos de participação e controle social, com um programa de recuperação e 
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revitalização dos operadores públicos, bem como com a criação de um fundo 

nacional de investimento em saneamento e acesso à água potável.  

 

Considerações Finais 

 

As políticas de saneamento básico e acesso à água tratada reafirmam, por 

intermédio de dados e ao longo da história, descontinuidades e desigualdade na 

distribuição. Enquanto a legislação nacional reconhece tais direitos como 

fundamentais e essenciais à dignidade da pessoa humana por se revelar no direito 

saúde e à vida, na prática tem-se um elevado número de pessoas sem tais direitos 

que, por sua vez, deveriam ser assegurados pelo Estado.   

Em meio a pandemia causada pela COVID-19, o novo marco legal do 

saneamento, que já estava em discussão, foi aprovado prevendo inovações para a 

legislação já existente, tais como a centralização do poder na Agência Nacional das 

Águas e Saneamento e a possibilidade de ampliação da concessão dos serviços de 

água tratada e esgotamento sanitário, caminho escolhido na contramão do mundo, 

tendo em vista que mais de 36 países optaram por tal decisão e reestatizaram os 

serviços por, em sua maioria, não ter sido vantajoso para o interesse público e nem 

para a promoção da universalização dos acessos.  

Em assim sendo, a oferta de água potável e saneamento básico a toda 

população resta obstada pela nova regulamentação que segue uma lógica 

mercantilizada para um serviço tão essencial. Nesse sentido, estabelecem-se 

barreiras e não a ampliação do acesso, tendo em vista que empresas privadas visam 

ao lucro e, portanto, prováveis consequências como: aumento tarifário; uma redução 

na qualidade dos serviços prestados; escolha por não investir em locais não 

lucrativos etc., quem acaba pagando por isso é a população pobre e, 

consequentemente, aumenta-se a desigualdade e a injustiça hídrica. Do ponto de 

vista dos direitos sociais e da possibilidade de alcance do objetivo nº 6 dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o novo marco regulatório representa um 

retrocesso. 

Por fim, reitera-se que a universalização dos serviços de saneamento não se 

faz possível sem aporte de recursos públicos e gestão democrática. Sugere-se a 
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retomada dos investimentos mediante recursos públicos e que a gestão desses tão 

fundamentais direitos seja estudada e levada a sério de forma que o acesso à água 

potável e ao saneamento básico seja garantido a população de fato e o mais breve 

possível. 
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RESUMO 

O presente estudo realiza a análise da lei nº 13.465/17 como um instrumento de 

construção de Direito Fundamental de segunda dimensão. Na atuação de regularizar 

urbano que busca ser um instrumento incorporação de núcleos urbanos informais 

ao ordenamento territorial urbano teria como finalidade ações afirmativas para 

propiciar a moradia digna com acesso a água e saneamento básico. Nossa pesquisa 

irá observar a REURB como um caráter de ação afirmativa do Estado para construir 

direito fundamental em observância a força normativa da constituição. Assim as 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais do referido instrumento tem 

concretizado direitos sociais e alcançado seu propósito nos grandes centros 

urbanos do país de uma moradia com acesso a água potável. 

Palavras-Chave: Reurb. Direito fundamental. Direito à moradia. Implementação de 

ações pelo Estado. Água e saneamento básico. 

 

ABSTRACT 

The present study analyzes the law nº 13.465 / 17 as an instrument for the 

construction of a second dimension of Fundamental Law. In the act of regularizing 

urban areas that seek to be an instrument for incorporating informal urban nuclei into 

the urban territorial ordering, it would aim to affirmative actions to provide housing 

decent housing with access to water and basic sanitation.. Our research will observe 

REURB as an affirmative action character of the State to build a fundamental right in 

compliance with the normative force of the constitution. Thus, the legal, urban, 

https://doi.org/10.36592/9786587424965-15


 

 
 
 
334 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

environmental and social measures of the referred instrument have realized social 

rights and achieved their purpose in the great urban centers of the country, house 

with acess to clean water. 

Keywords: Reurb. Fundamental right. Housing right. Implementation of actions by the 

State. Water and basic sanitation.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objeto uma pesquisa sobre a ação afirmativa do 

Estado para implementar direito fundamental de segunda dimensão. Em especial, a 

regularização fundiária urbana na perspectiva de construção de direito fundamental 

para moradias com acesso à água potável e saneamento básico. Sua classificação, 

as medidas utilizadas, o procedimento adotado e os aspectos no registro de imóvel. 

A percepção da importância da regularização fundiária para uma moradia digna e a 

redução da desigualdade social. 

Nessa perspectiva, busca-se problematizar que a nova legislação segue o 

movimento de extrajudicialização de interesses por meio do instrumento da REURB. 

Esse instrumento como fator de desenvolvimento no âmbito econômico e na 

experiência democrática. 

Assim, será abordado a regularização fundiária urbana na sua função de 

garantir a regularização jurídica de núcleos urbanos informais já consolidados. No 

presente estudo irá abordar as causas que resultaram numa realidade atual com uma 

significativa quantidade de núcleos urbanos informais.  

Será observado que a experiência de alguns municípios tem sido muito 

exitosa e tem possibilitado o acesso à moradia digna com acesso a água potável e 

saneamento básico. Assim irá ser estudado como se consegue fazer uma REURB em 

especial nos grandes centros urbanos como a cidade de Fortaleza no Estado do 

Ceará. 

O trabalho tem como objetivo apontar medidas, procedimentos e os aspectos 

no registro imobiliário para construir esse direito fundamental de moradia com 

acesso a água na cidade de Fortaleza. Com base na legislação, pesquisas 

específicas e experiências vitoriosas em outras cidades. Assim será abordado a 
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forma procedimental para uma implementação bem sucedida da regularização 

fundiária urbana nos núcleos informais da cidade de Fortaleza.  

 

1 A AÇÃO AFIRMATIVA DO ESTADO PARA IMPLEMENTAR DIREITO FUNDAMENTAL DE 

SEGUNDA DIMENSÃO 

 

Os direitos fundamentais foram uma conquista histórica. Esses direitos são 

classificados em gerações ou dimensões. Os direitos fundamentais de segunda 

dimensão são aqueles inerentes ao estado social, em que exigem ações afirmativas 

do Estado para promover direitos em geral de cunho social (BONAVIDES, 2019). 

A Constituição Federal de 1988 tem um extenso rol de direitos de segunda 

dimensão. Esse conteúdo programático tem força normativa para alterar a realidade 

(HESSE, 1991). Esses direitos sociais devem ser construídos na sociedade. Aponta 

que esses direitos têm o caráter do lema da revolução francesa no que toca a 

igualdade. 

Essa igualdade deveria ser fundamentada numa república formada na base de 

um Estado Democrático de Direito. Dessa forma, a igualdade é inerente aos próprios 

objetivos fundamentais da Constituição Federal em seu artigo 3º. Assim o próprio 

conceito de democracia em seu aspecto substantivo exige essa igualdade.  

Entretanto esse aspecto tem sido negligenciado no Brasil, tendo em vista que 

o país está entre os dez maiores PIB do mundo, contudo é marcado com um histórico 

de desigualdade social e concentração de renda. Haja vista o índice Gini 0,543 (IBGE, 

2020) ser semelhante a países subsaarianos. 

Dessa forma, há uma grande geração de riqueza que é mal distribuída. 

Comprometendo, assim, o projeto de igualdade da ordem constitucional vigente.  

Consequentemente, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser 

indevidamente restringido. Essa concentração de riqueza prejudica também o 

próprio desenvolvimento econômico do país (PIKETTY, 2014) 

Nesse diapasão, encontra-se a necessidade de construir o direito social da 

moradia digna. Para dessa forma contribuir com a dignidade humana e a qualidade 

de vida. O déficit habitacional ainda é significativo e as moradias irregulares ainda 

existem em percentual considerado (IBGE, 2020). 
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Logo a interpretação da Constituição deve ser construir a nova realidade 

(MULLER, 2013), conforme o programa estabelecido pelo poder constituinte 

originário. Assim, essa interpretação supera a interpretação clássica de Savigny. 

Friedrich Muller ensina a necessidade dessa nova interpretação diante da 

complexidade social dos tempos atuais. 

Com base nisso e na busca de promover a igualdade no Estado democrático 

de direito é que o disposto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 deve ser 

observado:  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   

 

Assim a moradia digna deve ser construída como forma de cumprir os 

objetivos constitucionais. Entre os instrumentos legais que estão à disposição do 

Estado para construir esse direito social. Pode-se citar a regularização fundiária 

urbana prevista na Lei nº 13.465/17. 

A Lei nº 13.465/17 elenca conceitos sobre alguns elementos da REURB. A 

referida lei em seu artigo 11 diz que se considera núcleo urbano informal consolidado 

um assentamento humano com características urbanas constituída por unidade 

imobiliária de área inferior à fração mínima de parcelamento cuja a reversão se torna 

difícil. 

Percebe-se que esses núcleos urbanos informais são uma realidade nos 

grandes centros. O Estado deve superar esse obstáculo para construir cidades 

inteligentes. Por força normativa da constituição (HESSE, 1991) deve implementar a 

REURB para garantir direito social à moradia digna e às condições de vida 

adequadas. 

Isto posto, se deve observar qual o procedimento a ser adotado diante desses 

núcleos urbanos informais. O artigo 14 da lei da REURB vai citar os legitimados, que 

seriam: os entes políticos da federação diretamente ou por meio da administração 
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pública indireta; os beneficiários individual ou coletivamente; proprietários de 

terrenos, loteadores ou incorporadores; Defensoria Pública e Ministério Público. 

Com a referida previsão, caberá um cronograma de regularização de obras de 

infraestrutura que irá impactar diretamente no bem estar de toda a comunidade. 

Desse modo, a lei propicia uma moradia digna e estabelece um padrão de qualidade 

de vida para os que vivem nos centros urbanos. 

O referido certificado revela a evolução do ato normativo em vigência, pois há 

um esmero em titular os ocupantes. Esse ponto é um avanço em comparação com 

as leis anteriores de regularização urbana.  

Por fim, deve ser mencionado que a moradia digna tem o condão de reduzir 

desigualdades sociais. Fomentar o mercado imobiliário nas cidades e a utilização 

dos bens em garantias tendem a diminuir a taxa de juros aplicada no mercado. Assim 

incrementando o consumo e o próprio desenvolvimento nacional. 

 

2 A LEI Nº 13.465/17 COMO INSTRUMENTO PARA IMPLEMENTAR DIREITO 

FUNDAMENTAL DA MORADIA COM ACESSO À ÁGUA 

 

A investigação sobre o tema incita o passeio por alguns tópicos conceituais 

sobre o objeto de estudo. Pode-se iniciar com alguns conceitos a regularização 

fundiária pode ser urbana e rural. O estudo irá se deter sobre a regularização urbano 

que se divide em REURB-S, Regularização urbano por interesse social e REURB-E, 

regularização urbano por interesse específico. Para isso vamos citar alguns autores 

que foram essenciais para a melhor compreensão do tema e o intuito da legislação. 

Há um histórico legislativo sobre o tema: Decreto-Lei nº 9.760/46; Dec-Lei nº 

271/67; Lei nº 6.383/76; Lei nº 6.766/79; Lei nº 8.629/93; 9.636/98; Lei nº 

10.257/2001; Medida provisória 2.220/2001; Lei 11.481/2007; Lei nº 11.977/2009. A 

regularização fundiária urbana tem sido tratada, atualmente, pela Lei nº 13.465/17 e 

Decreto 9.310/18. Quanto à água pode ser citado a res. 64/A/RES/64/292, de 

28.07.2010 da ONU, no Brasil o Código das Águas - Decreto nº 24.643, de 10 de julho 

de 1934, foi o primeiro ato normativo e a política nacional de recursos hídricos 

tratada na Lei nº 9.433/97. 
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Não obstante o Brasil ter um déficit habitacional e um número significativo de 

núcleos urbanos informais em suas grandes metrópoles (IBGE, 2000). O tema não 

havia sido enfrentado com maior vigor. Percebe-se que no Brasil do período do 

império até 1962, não haviam grandes movimentos para regularização fundiária, seja 

urbana ou rural. No curto governo do presidente João Goulart foi manifestada a 

intenção de se promover mais intensamente uma regularização fundiária rural. 

Contudo não se percebeu muitos avanços em decorrência da brevidade do governo.  

Nas últimas décadas, observa-se uma forte migração da população da zona 

rural para os centros urbanos. Estima-se que no ano de 1900 havia 

aproximadamente 17 milhões de pessoas, desses 10% moravam na zona urbana, ao 

passo que no ano de 2000 havia cerca de 169 milhões de pessoas e 81% viviam na 

zona urbana (IBGE, 2000).  

Por conseguinte, esse movimento apresentou além dos desafios sociais, 

atribuiu ao Estado uma importante tarefa. A gestão racional urbana dos grandes 

centros na perspectiva da construção das chamadas cidades inteligentes. Bem 

como a regularidade rural, que conforme entende o World Bank “A irregularidade 

fundiária está na raiz do subdesenvolvimento socioeconômico" (WORLD BANK, 

1991). 

O acesso à água e ao saneamento básico é um direito humano fundamental, 

reconhecido pela ONU como “condição essencial para o gozo pleno da vida e dos 

demais direitos humanos” (Resolução 64/A/RES/64/292). Foi ao longo dos anos 

que o quadro normativo internacional foi se aperfeiçoando, compreendendo-se 

a importância da água como garantia dos demais direitos humanos e sua relação 

com a dignidade da pessoa humana ( MAIA, 2017).  

 

Nesse enquadramento, a moradia digna se impõem como um fator relevante 

para a paz social nesses grandes centros urbanos. O lar é ontologicamente 

considerado uma necessidade inerente ao ser humano, como diz frase atribuída a 

Tolstoi  de que a verdadeira felicidade está no próprio lar, entre as alegrias puras da 

família.  

Assim o Estado, caso pretenda manter o equilíbrio coletivo, não poderia 

negligenciar a tarefa de propiciar a aquisição e a regularização de moradias dignas. 
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Nesse compasso foram exigidas medidas, que foram devidamente previstas na Lei 

nº 13.465/17.  

A referida lei também inovou com a ampliação de legitimados para promover 

esse importante mister e concretizar esse direito fundamental de segunda dimensão, 

artigo 6º da Constituição Federal de 1988 (SARLET, 2018). Há o intuito de tutelar o 

lar como um ambiente para o desenvolvimento humano, assim dar condições para o 

desenvolvimento da pessoa em suas mais diversas áreas (SEN, 2010). 

A concretização desse direito social já tem impactado muitas cidades. 

Algumas experiências já ocorridas após a vigência desse diploma normativo. Pontua, 

ainda, as conquistas de muitas comunidades já obtiveram com  a aplicação desse 

instrumento de regularização fundiária urbana. 

Há, ainda, diversas moradias que não têm acesso a água. Sem saneamento 

básico ou equipamentos necessários. Essas medidas têm ainda a difícil tarefa de 

serem um instrumento de combate de desigualdade social e assim contribuir um 

objetivo fundamental constitucional (LISBOA, 2016) 

 

além dos princípios gerais que se aplicam a todos os direitos humanos (como 

igualdade, participação, transparência e acesso à informação), no caso 

específico do direito à água e ao esgoto sanitário, os chamados conteúdos 

normativos devem também ser respeitados, os quais incluem disponibilidade, 

acessibilidade física, acessibilidade financeira, qualidade e segurança, 

aceitabilidade, privacidade e dignidade (HELLER, 2017). 

 

Apesar dos avanços já mencionados, a seara é grande e poucos são os 

projetos em andamento. O IBGE em resultado preliminar do censo de 2020 adiado 

para 2021 estima que a população estimada de Fortaleza seria cerca de 2.452.185 

de pessoas, com 780.456 domicílios e estima-se 187.167 moradias irregulares, 

casas em “aglomerados subnormais” (IBGE, 2020). Boa parte desses sem o devido 

acesso à água canalizada.  

O número significativo indica que apesar da experiência exitosa em outros 

municípios As medidas de regularização fundiária ainda não aplicadas na 

intensidade esperada pelo programa constitucional, Assim a força normativa da 
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constituição (HESSE, 1991) não tem concretizado o direito fundamental da moradia 

na maior medida possível. 

Nesse diapasão, a Constituição tem sido feita de tabula rasa, pois não há a 

observância da aplicação dos efeitos imediatos dos direitos fundamentais (ALEXY, 

2008). O direito à moradia digna é um direito fundamental que é expressão expressão 

da noção do mínimo existencial conforme voto do Ministro Celso de Mello no ARE 

639337/SP em que ensina: 

 

A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados 

preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo 

de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo 

ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 

Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o 

direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o 

direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à 

alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa 

Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO 

OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO 

PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do 

retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que 

sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela 

formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria 

de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito 

à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação 

desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis 

de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser 

ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência 

desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, 

assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena 

de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar 

- mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados.  
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Dessa forma o cumprimento da regularização fundiária urbano, Lei nº 

13.465/17, detém objetivos a serem observados pela União, Estado, Municípios e 

Distrito Federal, que estariam previsto em seu artigo 10:  

 

 I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, 

organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, 

de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à 

situação de ocupação informal anterior; 

II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano 

e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; 

III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo 

a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais 

regularizados; 

IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda; 

V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade 

e à cooperação entre Estado e sociedade; 

VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; 

VII - garantir a efetivação da função social da propriedade; 

VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes; 

IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do 

solo; 

X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; 

XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; 

XII - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de 

regularização fundiária. 

 

Assim a preocupação dos objetivos permeia princípios constitucionais como 

função social da propriedade, compatibilização da moradia com o ordenamento 

territorial urbano, o acesso ao solo e o uso eficiente do na ocupação ou uso do solo. 

O uso adequado da água sem sua característica econômica, mas como condição de 

existência digna.  

Percebe-se que há um vetor principiológico sistemático nessa legislação que 

não apenas busca garantir a moradia, mas que o uso dessa propriedade seja 
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condicionada pelos valores da ordem constitucional. O diploma avança para um 

projeto constitucional estabelecido para que incorra nos objetivos fundamentais da 

Constituição. 

 Nesse ponto, a essência legislativa carrega em si uma nova perspectiva 

civilista, que é interpretada por meio da Constituição. Assim, deveria se afastar 

simplesmente patrimonialista do código antigo alemão cujo código de 1916 foi 

inspirado e se busca uma leitura da legislação civil com base nos valores da 

dignidade humana e função social da propriedade. 

A função social como ensinada por Stefano Rodotà seria um elemento interno 

da própria no caso de inatividade da proprietária poderia preponderar a satisfação 

dos interesses sociais sobre o bem  (RODOTÀ, 1986). Da mesma forma, a alteração 

do debate da água como elemento econômico para um elemento que dá dignidade 

ao ser humano. 

Assim, o diploma revela um caráter de mudança axiológica em que sopesa 

com um maior peso às condições de existência das pessoas (PERLINGIERI, 2008). 

Em determinados aspectos retirando valor da propriedade e premiando a posse e a 

função da sociedade. 

A referida lei sobre as medidas utilizadas para se alcançar a finalidade, a lei 

previu institutos, apesar do rol não ser exaustivo têm sido utilizados, indica-se 

atenção, não apenas a simples regularização, mas a titulação das propriedades 

conforme se prevê no artigo 15: 

 

I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei; 

II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil) , dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001 , e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 ; 

III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do 

art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 (Código Civil) ; 

V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001 ; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1238
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1244
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1244
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm#ar216a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1228§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1228§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1228§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1276
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1276
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art46
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VI - a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da 

Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; 

VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001; 

VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 ; 

IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 

1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) ; 

X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 ; 

XI - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu 

detentor, nos termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 ; 

XII - a concessão de uso especial para fins de moradia; 

XIII - a concessão de direito real de uso; 

XIV - a doação; e 

XV - a compra e venda. 

 

Por fim, essas medidas são instrumentos para regularização fundiária. Que 

caminham para concretização de uma leitura da propriedade como uma finalidade 

que deve existir na coletividade e não como uma expressão máxima de domínio.  

Conclui-se que a propriedade permeada com sua razão de ser privada mas 

também a serviço do todo coletivo. Isso revela a evolução legislativa no sentido de 

se buscar, também, uma titulação para o indivíduo, assim se valoriza o privada, mas 

observando o coletivo. 

 

3 GRANDES CENTROS CONCRETIZANDO O DIREITO FUNDAMENTAL DE MORADIA 

COM ÁGUA POR MEIO DE REURB-S E REGULARIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

 

Observada a importância da concretização do direito à moradia no Brasil. Bem 

como a nova Lei nº 13.465/17 para se atingir esse fim. Pode-se citar os grandes 

centros urbanos tem um campo fertil para implementar a REURB. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4132.htm#art2iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4132.htm#art2iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art26i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art26i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art35iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art35iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1228§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1228§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art17if
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art17if
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O ente municipal em algumas unidades federativas deveriam obedecer a 

previsão constitucional. Atentar para função social que a propriedade deve ter. 

Utilizar a propriedade também em proveito da coletividade, privilegiando o aspecto 

interno da propriedade, que é função social (RODOTÀ, 1986). 

Desse modo, por meio do procedimento previsto na lei de regularização 

fundiária urbana, resguardando os direitos dos interessados que têm a oportunidade 

de se manifestarem. Os municípios vem implementando a regularização dos núcleos 

urbanos informais consolidados nos últimos anos.  

Contudo, muitos núcleos urbanos irregulares consolidados deveriam ter seus 

projetos iniciados. Muitos são os casos que precisam de urgente atenção. No que 

tange a áreas sem saneamento básico, malha viária inadequada, declividade em grau 

crítica e ausência de infraestrutura que possam impactar a redução da pobreza no 

que tange a educação e a saúde. 

O tema da água não tem sido tratado de forma assertiva, não se poderia ter 

em grandes centros urbanos, quantidade significativa de núcleos informais sem 

acesso à água potável nem sem  o devido saneamento básico, que tem sido vetor de 

doenças transmissíveis. 

Outra temática a ser enfrentada em muitos centros urbanos é da região com 

declividade acentuada, em que a implantação da malha viária pode aumentar os 

efeitos e problemas das enchentes. 

Áreas como as apontadas são espaços que devem ser observados pelos 

municípios. Que por meio de legislações e a atuação dos legitimados iniciarem a 

transformação social da região por meio da regularização por interesse social. 

Alguns municípios tiveram resultados satisfatórios, contudo o número ainda 

pequeno diante do exponencial espaço que pode ser transformado. Desse modo se 

percebe que há alguns casos amostrais exitosos, que podem ser seguidos. 

Principalmente, nas regiões metropolitanas dos grandes centros urbanos.  

A cidade de Fortaleza poderia ser um exemplo relevante. Pois segundo o IBGE 

em resultado preliminar do censo de 2020 adiado para 2021 estima que a população  

estimada de Fortaleza seria cerca de 2.452.185 de pessoas, com 780.456 domicílios 

e estima-se 187.167 moradias irregulares, casas em “aglomerados subnormais” 

(IBGE, 2020).  
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O tema do acesso da água em Fortaleza é significativo. Cerca de 38% dos 

domicílios em Fortaleza não tem acesso a rede de esgoto. Com isso o número seis 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) acordado em 2015 entre o 

Brasil e a Organização das Nações Unidas (ONU) parece ser uma realidade distante 

da capital cearense segundo os dados do Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento. 

A região metropolitana de Fortaleza também tem sérios problemas com índice 

de abastecimento de água. A cidade de Caucaia tem 32% da população sem acesso 

a fontes do recurso potável. Em Fortaleza o índice seria de aproximadamente 20%.  

 

A crise da água potável é mundial, uma vez que grande parte da população é 

ameaçada por sérios problemas ocasionados pela poluição, escassez, doenças 

e contaminações, ineficiência de gestão, conflitos e disputa.  

O não reconhecimento do direito autônomo de acesso à água potável, a 

insuficiência ou ausência de mecanismos de gestão participativa dos recursos 

hídricos, as vulnerabilidades hídrica e social, as desigualdades do abastecimento 

de água e saneamento e a falta de transparência das atividades dos gestores são 

desafios para a implementação desse direito. Daí a imperiosa necessidade de se 

indagar o papel da comunidade jurídica frente à grave crise de escassez hídrica 

que estamos vivenciando, uma vez que o direito ambiental passa a ser utilizado 

como ferramenta relevante na defesa das comunidades pobres (MAIA, 2017). 

 

Ante os dados apresentados, percebe-se que a cidade de Fortaleza no Ceará 

é um terreno fertil para a implementação da regularização fundiária urbana por meio 

das medidas elencadas na Lei nº 13.465/17. 

Cabe ainda ressaltar a importante função de outro diploma normativo, o marco 

legal do saneamento básico, a Lei nº 14.026/2020 entre os objetivos está a 

universalização do saneamento básico no Brasil conforme o artigo 7º do referido 

diploma legal. Assim as novas medidas com o investimento do capital privado prevê 

a coleta de esgoto de forma ampla para a população brasileira. 

Essa lei, portanto, apresenta alguns avanços tais como maior investimento 

privado nesse tipo de infraestrutura, um melhor ambiente de regulação, incentivo à 

concorrência e uma perspectiva de se alcançar a universalização desse serviço. 
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Dessa forma, a paz social poderia ser construída com a valorização do ser 

humano no que toca ao respeito por um região que ofereça equipamentos públicos 

necessários e razoáveis para um desenvolvimento humano tranquilo e sadio.  

A moradia digna é, também, a base para uma construção de uma sociedade 

justa. A solidariedade deveria ser construída na oportunidade do Estado e outros 

agentes implementarem essa moradia para que o indivíduo se sinta merecedor de 

uma vida condizente com os seus direitos fundamentais conforme previsão no 

programa constitucional.  

Conclui-se que deve haver uma mobilização para que se tenha mais 

conhecimento sobre a legislação fundiária e que as ações do Estado possam 

construir direitos fundamentais para milhares de famílias. Assim seja oferecido uma 

moradia digna e uma redução da desigualdade social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fluxo migratório brasileiro do interior para os grandes centros impactou a 

realidade da ocupação urbana. Proliferaram assentamentos humanos sem qualquer 

planejamento e infraestrutura. Não houve amparo jurídico formal para tutelar essas 

situações consolidadas. 

Após o longo período surgiu um ato normativo mais denso e com avanços 

significativos com ointuito de reordenar essas situações fáticas existentes. A Lei nº 

13.465/17 previu as medidas, procedimentos e efeitos necessários para regularizar 

a situação fundiária existente. 

Assim, o intuito da lei foi promover direito fundamental de digna moradia e o 

bem estar da sociedade com o projeto de implementação de equipamentos 

essenciais nessas áreas. Percebe-se a construção da dignidade da pessoa humana 

nesse ato normativo na medida em que não apenas regulariza, mas busca titular as 

pessoas e tutelas na maior medida possível. 

Essa regularização pode ser feita por alguns modelos, o presente estudo se 

deteve na REURB-S, que tem um interesse social. Nessa modalidade o ente municipal 

se responsabiliza e arca com os custos para a elaboração do projeto.  
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A REURB associada ao novo marco legal do saneamento básico tende a 

construir direito fundamental de forma mais universal. Dessa maneira, pode se 

propiciar a população brasileira uma moradia digna com acesso à água potável e 

saneamento básico. Esse ambiente pode contribuir para paz social e uma vida mais 

digna. 

Conclui-se que houve uma evolução na normatização que tem por intuito 

regularizar a moradia de milhões de brasileiros, bem como construir uma 

infraestrutura de água potável e saneamento básico. Portanto, esses diplomas 

normativos tendem a cumprir o programa constitucional na construção de direitos 

fundamentais e nos objetivos fundamentais da Constituição Federal de 1988. 
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16. O DIREITO HUMANO À ÁGUA NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 NO 
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Roberta Kelly Silva Souza1 

 

Resumo 

O acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, 

indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU. Na Constituição Federal 

não está previsto explicitamente o direito à água, mas através da hermenêutica é 

possível encontrá-lo no direito ao meio ambiente, no art. 225 e outros dispositivos 

da Constituição. O reconhecimento da água como um direito fundamental implica 

que o Estado deva ser responsabilizado pelo seu provimento por toda a população. 

O cenário atual de crise sanitária, consequência da pandemia da Covid-19, revela as 

dificuldades enfrentadas por populações no mundo inteiro quanto às garantias no 

acesso à água para o combate à doença. O objetivo deste texto é identificar e analisar 

as condições de desigualdades e vulnerabilidades do povo do Amazonas, e como 

essas condições podem ser um elemento de dispersão e avanço espacial da Covid-

19. Inicialmente realiza-se uma breve contextualização global acerca dos principais 

documentos internacionais que versam acerca do direito à água para após observar 

como o tema foi tratado no ordenamento jurídico brasileiro. Na sequência foi 

analisado a correlação da necessidade do acesso à água pela população brasileira, 

e em especial, o povo do Amazonas, durante o período da pandemia Covid-19. 

Embora esteja fortemente presente na doutrina mundial, ainda não é pacífica a 
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compreensão do caráter fundamental desse direito, pois o entendimento de que a 

água merece ser declarada como direito humano ainda não foi alcançado de forma 

universal. 

Palavras-chave: Direito humano. Acesso à água. Covid-19.  

 

Abstract 

Access to drinking water is an essential, fundamental and universal human right, 

indispensable to life with dignity and recognized by the UN. The Federal Constitution 

does not explicitly provide for the right to water, but through hermeneutics it is 

possible to find it in the right to the environment, in art. 225 and other provisions of 

the Constitution. The recognition of water as a fundamental right implies that the 

State should be held responsible for providing it to the entire population. The current 

scenario of the health crisis, a consequence of the Covid-19 pandemic, reveals the 

difficulties faced by populations worldwide in terms of guarantees in access to water 

to fight the disease. The purpose of this text is to identify and analyze the conditions 

of inequality and vulnerabilities of the people of Amazonas, and how these conditions 

can be an element of dispersion and spatial advance of Covid-19. Initially, there is a 

brief global contextualization about the main international documents that deal with 

the right to water, after observing how the topic was treated in the Brazilian legal 

system. Then, the correlation of the need for access to water by the Brazilian 

population, and especially the people of Amazonas, during the Covid-19 pandemic 

period was analyzed. Although it is strongly present in world doctrine, it is not yet 

peaceful to understand the fundamental character of this right, because the 

understanding that water deserves to be declared as a human right has not yet been 

achieved universally. 

Keywords: Human right. Acess to water. Covid-19. 

 

Introdução 

 

A água é indispensável para a vida, crítica para amenizar a pobreza, a fome e 

as doenças, além de desempenhar um importante papel na atividade econômica. No 

entanto, os direitos relacionados à água não possuíam destaque em termos de 
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proteção ambiental e acesso universal, na comunidade internacional. Contudo, a 

partir da década de 70, surgem os direitos à água, nessa oportunidade, destaca-se a 

Conferência das Nações Unidas sobre Água em Mar Del Plata realizada na Argentina 

em 1977, onde, em suma, a água foi reconhecida como um elemento fundamental 

para assegurar as necessidades básicas dos seres humanos. 

Os direitos humanos e o conteúdo de seus instrumentos jurídicos não são 

imutáveis, uma vez que estão em contínuo aperfeiçoamento e amadurecimento, bem 

como são fomentados, principalmente, pelos movimentos de emancipação dos seres 

humanos e suas lutas em defesa de novas liberdades em face de velhos poderes. 

No presente estudo realiza-se uma breve contextualização global acerca dos 

principais documentos internacionais que versam acerca do direito à água para após 

observar como o tema foi tratado no ordenamento jurídico brasileiro, por meio de 

uma análise interpretativa da Constituição Federal e das legislações brasileiras 

correlatas. Na sequência foi analisado a correlação da necessidade do acesso à água 

pela população brasileira, e em especial, o povo do Amazonas, durante o período da 

pandemia Covid-19. 

Assim, o presente artigo objetiva identificar e analisar as condições de 

desigualdades e vulnerabilidades do povo do Amazonas, e como essas condições 

podem ser um elemento de dispersão e avanço espacial da Covid-19. A relevância 

do artigo não é apenas destacar a desigualdades, mas abordar algumas 

particularidades vinculadas a vulnerabilidades a que estão submetidas à população 

Amazonense.   

A chegada da Covid-19 nas periferias das grandes cidades, tem causado 

grande impacto, bem como mudanças nas dinâmicas sociais nas comunidades de 

todo o Brasil. A realidade social complexa do país, aliada a fatores socioeconômicos 

extremamente desiguais, dificultam o enfrentamento da pandemia, especialmente no 

que se refere ao isolamento social, tornando regiões e populações ainda mais 

vulneráveis, tendo em vista que potencializa aspectos de desigualdade 

historicamente vivenciados no país.  

Diante de tantas desigualdades, o acesso à água torna-se indispensável para 

alcançar os demais direitos humanos, especialmente em tempos de pandemia 

Covid-19, em que a água é tão importante para lavar as mãos. Assim, sem o acesso 
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equitativo a uma quantidade mínima de água potável, outros direitos tornam-se 

inalcançáveis, como por exemplo, o direito a um nível de vida adequado para a saúde 

e bem-estar. 

 

1 O direito humano à água: surgimento e imprescindibilidade  

 

A água é a substância mais abundante na Terra, uma vez que cobre 70% da 

sua superfície, desse total, 97,5% são salgadas e portanto, impróprias para o 

consumo e atividades socioeconômicas, tendo em vista que são as águas doces 

utilizadas para o abastecimento humano, pois possuem baixa concentração de sais 

minerais, e correspondem a 2,5% das águas do planeta, dentre elas apenas 0,3% são 

renováveis, o restante encontra-se em calotas polares, no gelo e na neve (FREITAS; 

SANTOS e SANTOS, 2018, p. 58). 

A água pode ser definida de diversas formas, como uma substância inorgânica 

natural, desvinculada de qualquer uso, ou como recurso estratégico, de valor 

econômico, passível de utilização. Sob qualquer dos enfoques, ressalta-se a sua 

importância.  

Ao longo das últimas décadas é possível perceber uma mudança em como o 

Direito enxerga a água, uma vez que durante boa parte do tempo, inclusive 

atualmente, predomina a visão que instrumentaliza e superdimensiona a água como 

mero elemento do desenvolvimento econômico e não como direito humano (GUERRA 

e MOURA, 2017, p. 85).  

Em 1977, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Água em Mar Del 

Plata na Argentina a água foi reconhecida como um elemento fundamental para 

assegurar as necessidades básicas dos seres humanos, bem como foi desenvolvido 

um plano de ação que determinava que todas as pessoas, independente da situação 

econômica e social, tinham direito ao acesso à água potável em quantidade e 

qualidade suficiente para garantir as necessidades básicas. Desde então, foram 

desenvolvidos vários planos de ação reconhecendo a água como direito humano 

(NEVES-SILVA e HELLER, 2016, p. 1865).  

Ademais, o direito à água foi reconhecido em diversos documentos 

internacionais, como por exemplo, no art. 14, §2  da Convenção sobre a Eliminação 
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de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o qual prevê que os Estados 

partes garantirão às mulheres o direito de desfrutar de condições de vida adequadas, 

particularmente em relação ao abastecimento de água. Na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, o art. 24, §2 , prevê que os Estados partes combatam doenças e 

desnutrição por meio do fornecimento de alimentos nutritivos, adequados e água 

potável.  

Na Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente, em Dublin, Irlanda, em 

1992, foi apontada formalmente a existência de problemas relacionados à 

disponibilidade de água para a humanidade, bem como foi estabelecido naquela 

oportunidade, alguns princípios para a gestão sustentável das águas, dos quais se 

destacam o reconhecimento da água doce como um recurso finito, dotado de valor 

econômico e a previsão de seu gerenciamento baseado na participação dos 

usuários. A conferência também resultou em uma declaração final que considerava, 

ainda que imprecisamente, a necessidade de se aperfeiçoar a gestão das águas e 

reconhecer o acesso às mesmas como um direito de todo ser humano (FREITAS; 

SANTOS e SANTOS, 2018, p. 59). 

No mesmo ano de 1992, foi realizada no Rio de Janeiro, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como 

ECO-92, nessa oportunidade também foram referendados os princípios da 

Conferência de Dublin. O encontro resultou na Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a qual define alguns princípios de suma importância, 

dos quais se destacam: os seres humanos constituem o centro das preocupações 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável e tem direito a uma vida saudável e 

produtiva, em harmonia com a natureza (Organização das Nações Unidas, 1992). 

Destaca-se ainda, que na ECO-92 originou a Agenda 21 que é compromisso 

político que busca aliar o desenvolvimento econômico com a cooperação ambiental 

e social e estabelece cinco questões principais referentes à organização e gestão de 

recursos hídricos: a) desenvolvimento e gerenciamento integrado de recursos 

hídricos, incluindo questões tecnológicas, socioeconômicas, ambientais e de saúde 

humana; b) provisão de água potável de qualidade adequada e saneamento básico 

para toda a população; c) água para a produção de alimento sustentável e 

desenvolvimento rural; d) proteção dos recursos hídricos, dos ecossistemas 
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aquáticos continentais e da qualidade da água; e) promoção de tecnologias e ações 

que integrem os setores público e privado no desenvolvimento e na inovação 

tecnológica (BRASIL, 1992). 

Em 2002, o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais 

e Cultuais elaborou o Comentário Geral n  15 sobre o direito humano à água, o qual 

enquadra o direito à água como direito humano indispensável para levar uma vida 

humana digna e é um pré-requisito para a realização de outros direitos humanos.  

Segundo o Comentário Geral n  15, o acesso à água deve respeitar requisitos 

como: disponibilidade, qualidade/segurança, aceitabilidade e acessibilidade física e 

financeira; além de respeitar os princípios gerais dos direitos humanos. Dessa forma, 

a água deve estar disponível em quantidade suficiente para o uso pessoal e 

doméstico; deve ser segura e de qualidade e não oferecer risco à saúde; deve ter cor, 

cheiro, sabores aceitáveis evitando que o individuo busque fontes alternativas não 

seguras; e deve ser acessível. Além disso, deve estar disponível a um preço acessível 

para a população, tendo em vista que o acesso à água não pode prejudicar a 

aquisição de outros bens essenciais, como alimentação, moradia e cuidado com a 

saúde. 

Os arts. 11 e 12 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, os quais foram utilizados como fundamentação para o Comentário Geral 

n  15, relacionam o direito humano à água como o direito a um nível de qualidade de 

vida adequada e com o direito à saúde. Assim, o direito humano à água resume-se 

no direito de todos disporem de água suficiente, saudável, aceitável e acessível, para 

uso pessoal e doméstico. 

Em Johanesburgo, na África, foi realizada a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2002. A reunião promovida pela 

Organização das Nações Unidas – ONU ficou também conhecida como Rio 10, e 

possui dois capítulos referente a água e como a privação deste bem interfere em uma 

vida digna, reconhecendo seu acesso como uma necessidade básica dos povos 

(LUZ; TURATTI e MAZZARINO, 2016, p. 268-269). 

O Conselho de Direitos Humanos da ONU, em resoluções de 2008 e 2009 

(A/HRC/7/22, de 28 de março de 2008 e A/HRC/RES/12/8, de 1  de outubro de 2009), 

reconheceu que os Estados têm a obrigação de assegurar o acesso à água doce 
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potável, bem como devem buscar eliminar as desigualdades no acesso à água e ao 

saneamento, adotar planos de ação com a participação das comunidades e a 

inclusão do gênero feminino etc. (BRZEZINSKI, 2012, p.68). 

Faz-se necessário mencionar a Resolução n  64/292 (A/RES/64/292), 

aprovada em 28 de julho de 2010, na 108  Reunião Plenária da Assembleia Geral da 

ONU, a qual reconheceu o direito à água potável e ao saneamento como um direito 

humano essencial ao pleno desfrute da vida, bem como incentiva aos Estados e as 

organizações internacionais a fornecerem recursos financeiros, capacitação e 

transferência de tecnologia, em particular aos países em desenvolvimento, com o 

intuito de intensificar os esforços para proporcionar a toda a população acesso à 

água potável e ao saneamento  (FREITAS; SANTOS e SANTOS, 2018, p. 60). 

Em 2012, no Rio de Janeiro ocorreu a Rio 20 – Conferência das Nações Unidas 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, ao final do eventual foi produzido o documento 

“O futuro que queremos”, que possui um capítulo específico sobre água e 

saneamento, onde os países signatários reconhecem que a água ocupa papel central 

no desenvolvimento sustentável e assumem, dentre outros, o compromisso de 

reduzir o número de pessoas sem acesso à água potável, bem como reconhecem a 

necessidade da adoção de medidas para o enfrentamento das enchentes, secas, 

reduzir a poluição e melhorar a qualidade da água. (LUZ; TURATTI e MAZZARINO, 

2016, p. 268) 

Nesse sentido, a Rio 20 se destaca ao reafirmar o reconhecimento da água 

como direito em seu item 121: “Reafirmamos nossos compromissos em relação ao 

direito humano à água potável e ao saneamento, que devem ser progressivamente 

realizados para nossas populações com pleno respeito à soberania nacional” 

(BRASIL, 2012). 

Posteriormente em 2015, foi aprovada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, da Organização das Nações Unidas, com a previsão de 17 (dezessete) 

objetivos, desdobrados em 169 (cento e sessenta e nove) metas, que possui como 

objetivo resolver as necessidades prementes da população, bem como aborda as 

dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável 

(FREITAS; SANTOS e SANTOS, 2018, p. 69). 
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Dentre outros, a Agenda 2030 prevê como um dos seus objetivos, assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. A meta é 

alcançar acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos até 

meados de 2030; melhorar a qualidade da água reduzindo a poluição; aumentar a 

eficiência do uso da água com a participação das comunidades locais e 

transfronteiriças.  

O reconhecimento do direita água no texto constitucional e na legislação de 

diversos países representa um avanço significativo na implementação desse direito, 

porém, solicita políticas públicas eficientes, com destinações específicas para estes 

fins nos orçamentos públicos, sob pena de ser mais um direito inoperante, com 

impacto textual, mas vazio de conteúdo.  

Dessa forma, é preciso compreender que o direito humano à água é o 

fundamento para o cumprimento de outros direitos essenciais que devem ser 

compreendidos como obrigações que refletem valores fundamentais universais, os 

quais não podem ser considerados meros direitos opcionais pois, sem acesso à água 

ficam intangíveis outros direitos, especialmente a saúde. 

Assim, é necessário que os cidadãos possuam condições de igualdade, não 

garantir somente o abastecimento, mas também que a água seja de qualidade, limpa, 

própria para o consumo, tendo em vista que desencadeará um processo de 

desenvolvimento social e econômico, pois o não reconhecimento da água como 

direito humano tornará ainda mais desigual, a vida daqueles que já são considerados 

desiguais por questões sociais e de renda. 

 

2 O direito à água na Constituição Federal e sua proteção no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

No Brasil especificamente, o reconhecimento da água como um direito 

humano está ocorrendo paulatinamente em legislações e políticas que buscam 

valorizar os recursos hídricos. Na Constituição Federal de 1988, consagrou-se uma 

visão da água como bem de domínio público, integrante do patrimônio ambiental, 

com a repartição de seu domínio entre a União e os Estados e a previsão no art. 21, 

XIX, da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que ocorreu com 
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a Lei Federal n  9.433, de 8 de janeiro de 1997 (FREITAS; SANTOS e SANTOS, 2018, p. 

60). 

Assim, referências à água aparecem em diversas oportunidades na 

Constituição Federal. Inicialmente, como bem da propriedade de um ente político: ora 

dos Estados (art. 26, I), ora da União (art. 20, III). A água também figura como objeto 

do exercício de competência legislativa (art. 22, IV) ou material (art. 21, XIX e art. 23, 

XI) da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Apesar das referências à águas mencionadas no parágrafo anterior, a 

Constituição Federal não prevê um direito à água em específico. Entretanto, por 

intermédio da hermenêutica, entende-se que está implicitamente previsto no 

estabelecimento da dignidade humana como um de seus fundamentos (art. 1 , III); 

no bem social como um dos objetivos fundamentais (art. 3 , IV), uma vez que não há 

como ter uma vida digna e viver em um estado de bem-estar social se o indivíduo 

não possuir, para tal, um meio ambiente minimamente preservado e acesso à água 

potável; no direito à vida (art. 5 , caput) e no direito à saúde (art. 6 , caput), aos quais 

corresponde um dever do Estado previsto no art. 196. 

Existem ainda, outros dispositivos na Constituições voltadas à regulação das 

águas no Brasil. O art. 43, §2 , prevê incentivos regionais para que se priorize o 

aproveitamento econômico e social dos reios e das massas de água represadas ou 

represáveis em regiões de baixa renda e que sofrem secas periódicas. Já o art. 48, 

inciso XVI dispõe acerca da necessidade de aprovação prévia do Congresso Nacional 

para exploração de recursos hídricos em terras indígenas. O art. 200 por sua vez, 

encarrega o Sistema Único de Saúde de fiscalizar as bebidas para consumo humano, 

inclusive a água.  

Ademais, é importante mencionar que o art. 225 da Constituição 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”. Assim, ainda que a água faça parte do meio ambiente, ou melhor, que 

constitui condição para a existência de qualquer tipo de vida, não é possível extrair 

deste dispositivo a afirmação de um direito à água explícito no ordenamento 

constitucional brasileiro.  
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Como mencionado inicialmente, na legislação infraconstitucional, o Brasil 

destaca-se com a Lei n  9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em seu 

inciso I do art. 1  denomina a água como um bem de domínio público, isto implica 

dizer que ninguém poderá se apoderar da água, ou seja, não existe a propriedade da 

água. Com isso, por meio de legislação infraconstitucional ficou cristalizada, o que a 

Constituição Federal já havia instituído, que são os Poderes Público Federal e 

Estadual gestores da água, no interesse de todos.  

Com a Lei n  9.433/97, água passou a ser conceituada como um recurso 

limitado, dotado de valor econômico. Assim, a distribuição desigual da água nos 

estados brasileiros e os graves problemas de poluição das águas superficiais, enseja 

uma mudança cultural, tendo em vista que um dos objetivos da lei é a racionalização 

do uso da água. Neste sentido, conforme dispõe o art. 19 da referida lei, a cobrança 

da água se dará a partir da sua valoração econômica, dando aos usuários uma 

indicação real do seu custo (MAIA, 2017, p. 329). 

Dessa forma, serão cobrados os usos da água, sujeitos à outorga, pelo Poder 

Público, e em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos deve ser 

o consumo humano e a dessedentação de animais, conforme o inciso III, do art. 1  da 

Lei 9.433/1997.  

Outrossim, acerca do tema temos ainda, a Lei n  9.984, de 17 de julho de 2020, 

que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, autarquia federal 

cuja finalidade é a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei n  

12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e 

contém vários dispositivos sobre a utilização e preservação das águas 

(MONTEJUNAS, 2020, p. 61). 

Ademais, existe, atualmente a proposta de Emenda à Constituição n  4 de 

2018, a qual pretende inserir o inciso LXXIX, ao art. 5 , nos seguintes termos: “é 

garantido a todos o acesso à água potável em quantidade adequada para possibilitar 

meios de vida, bem-estar e desenvolvimento socioeconômico” (BRASIL, 2018). O 

Senado Federal aprovou a proposta em 31 de março de 2021 e foi remetida para a 

votação na Câmara dos Deputados. 
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A água constitui elemento essencial para a vida humana, sem a qual não é 

possível que qualquer elemento vivo possa sobreviver. Assim, não há como negar 

que a água é um direito fundamental para o ser humano e, portanto, deve ser 

usufruída por todos os indivíduos, uma vez que é primordial em uma vida digna. No 

entanto, ainda nos dias atuais é possível verificar uma imensa dificuldade de se 

concretizar esse direito em algumas regiões do Brasil.  

 Nesse sentido, de suma importância estabelecer condições de igualdade para 

todos os cidadãos, não só garantindo o abastecimento, mas também que água seja 

de qualidade, limpa, própria para o consumo, tendo em vista que isso também 

desencadeará um processo de desenvolvimento social e econômico.  

Diante do exposto, é possível perceber que a Constituição Federal de 1988, 

embora ainda não reconheça expressamente a água como um direito humano 

fundamental, oferece um conjunto de dispositivos que garantem uma proteção 

especial a este bem jurídico, no entanto, ainda bastante precário e insuficiente.  

 

3 A pandemia Covid-19 e a necessidade do acesso à água no Amazonas 

 

A doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), identificado 

primeiramente na cidade chinesa de Whuan, em dezembro de 2019, demonstrou ser 

altamente contagiosa e, devido aos sistemas de transporte e o intenso fluxo de 

passageiros do mundo globalizado, o vírus se espalhou por todos os continentes. 

Com isso, em 11 de março de 2020 foi declarada a situação de pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) O primeiro caso registrado no Brasil ocorreu 

em 26 de fevereiro de 2020 no estado de São Paulo. A partir de então, muitos casos 

foram confirmados e muitas vidas foram perdidas em decorrência do Covid-19. 

Diante do rápido avanço da doença em todo o mundo, diversas medidas foram 

adotadas como forma de diminuir o contágio do novo coronavírus e, 

consequentemente, minimizar os impactos sobre os sistemas de saúde. Podemos 

citar, por exemplo, o fechamento de fronteiras terrestres e aéreas, a decretação de 

quarentenas e lockdowns, a suspensão do tráfego de veículos terrestres, fluviais e 

aéreos, vigilância digital e a criação e fortalecimento de infraestruturas de 

atendimento em saúde.  
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A disseminação do novo coronavírus no Brasil ressaltou os problemas sociais 

do país e o acesso à água é apenas um dos determinantes sociais que interferem no 

contágio dessa doença, tendo em vista que os domicílios das populações mais 

pobres, geralmente possuem poucos cômodos, que dificultam o isolamento social e 

a ausência dos serviços de saneamento básico. 

No que tange o acesso à água no combate à pandemia, a orientação da 

Organização Mundial da Saúde afirma que “o fornecimento de água segura, 

saneamento e condições de higiene é essencial para proteger a saúde humana 

durante todas as epidemias de doenças infeccionas, incluindo o surto do vírus Covid-

19” (WHO, 2020). A falta de investimentos em saneamento básico, água potável e 

higiene contribuem para o elevado número de infectos por doenças como diarreia, 

cólera, febre tifoide, hepatite A, além de milhares de mortes todos os anos (GOVEIA, 

2021, p. 105). 

No Brasil a deficiência no abastecimento de água, compromete a higienização 

das mãos, tão recomendada pelas autoridades de saúde. Em relação à água potável, 

dos mais de 200 (duzentos) milhões de brasileiros, 35 (trinta e cinco) milhões não 

possuem acesso a este recurso. Ademais, 100 (cem) milhões de pessoas vivem em 

áreas suscetíveis a doenças transmitidas pela ausência da coleta de esgoto, as quais 

podem comprometer o sistema imunológico, com as crianças entre os grupos mais 

afetados (GOVEIA, 2021, p. 105). 

Nesse contexto, percebe-se que a população mais pobre é a mais atingida 

pela política de distribuição desigual ao abastecimento de água, tornando-as 

também mais vulneráveis no processo de difusão da Covid-19, mesmo em regiões 

ricas em disponibilidade de água como no Amazonas.  

Devido as dimensões continentais do Brasil, o país apresenta grande 

diversidade regional tanto nos aspectos socioeconômicos, quantos naturais, no que 

diz respeito às paisagens, condições climáticas, relevo e hidrografia. No que tange à 

disponibilidade hídrica, enquanto o Nordeste e regiões metropolitanas do Sudeste 

sofrem periodicamente com a escassez de água, a Amazônia tem maior quantidade 

deste recurso no país. 

O intenso fluxo internacional, nacional e regional de passageiros contribuiu 

para a expansão da Covid-19 no Amazonas, assim como em outros estados 
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brasileiros. Dados sobre a Covid-19, apresentados no portal do Ministério da Saúde, 

identificam no Brasil, até o dia 25 de maio de 2021, foram registrados 16.194.209 

casos e um total de 452.031 óbitos. Apesar do elevado número de casos, a realidade 

brasileira não é homogênea, em razão das desigualdades regionais que também se 

percebem na notificação da Covid-19. Diante dos dados, o país é o epicentro da 

doença na América do Sul e possui a segunda maior quantidade de infectados no 

mundo, atrás somente, dos Estados Unidos. 

O Amazonas liderou as altas taxas de Covid-19 chamaram atenção para o 

Estado desde o início da pandemia, em março de 2020, e teve mais destaque nacional 

em janeiro de 2021, com crise de oxigênio, o que tornou o Estado em constante 

destaque nos meios de comunicação. Até o dia 25 de maio de 2021, foram 

registrados 383.380 casos e 12.935 óbitos no Amazonas, de acordo com o Ministério 

da Saúde.  

Em que o Amazonas ser visto constantemente, como distante do restante do 

país, com a pandemia foi possível perceber as conexões globais por meio do fluxo 

nacional e internacional de passageiros que se destinam as principais metrópoles da 

Amazônia. Em que pese existir limitações rodoviárias em grande parte de todo o 

Amazonas, a fluidez, principalmente via transporte fluvial, em direção ao interior, 

levou o Covid-19 para muitas cidades distantes do interior do Amazonas. 

Nesse sentido, é importante destacar os seguintes dados:  

 

Além do acesso à água, é importante ressaltar outras características da região 

Norte que contribuem para a situação de vulnerabilidade de sua população frente 

a doenças, inclusive a Covid-19. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil (IDHM), a região Norte, juntamente ao Nordeste, são as regiões com os 

piores indicadores de IDH do país com 0,667 e 0,663, respectivamente. Os 

municípios da região Norte estão concentrados, principalmente, nas faixas de 

baixo e médio desenvolvimento humano, o que reflete as condições de educação, 

saúde e renda de suas populações. Acrescenta-se ainda que esta região, 

segundo o IBGE (2019) apresenta o maior número médio de moradores por 

domicílio (3,3), além de ter o menor percentual de domicílios com banheiros de 

uso exclusivo (90,2), enquanto a média nacional é de 97,8. Essa situação dificulta 

o distanciamento social em casos de confirmação da Covid-19, ao mesmo tempo 
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que a falta de banheiros compromete os procedimentos de higienização pessoal 

(GOVEIA, 2021, p. 111). 

 

O descaso histórico com projetos de saneamento na Região Norte, evidencia 

a situação de vulnerabilidade em que se encontra a população, tendo em vista que 

há uma correlação negativa, entre acesso à água e a taxa de incidência do Covid-19, 

pois com o abastecimento de água adequado é possível a diminuição de incidência 

dos casos de Covid-19. 

Assim, para que haja a diminuição de casos de Covid-19 no Amazonas e no 

mundo é necessário além das medidas de proteção recomendadas pela Organização 

Mundial de Saúde e da vacinação em massa da população, que seja garantido a 

população o acesso à água, para que possam lavar as mãos adequadamente e tenho 

a sua saúde e dignidade respeitadas.  

Diante da difusão da Covid-19 em escala global, que se torna-se visível local 

e regionalmente, torna-se urgente o desenvolvimento de projetos estruturais que 

ofereçam condições dignas de moradia com acesso à água e que garantam a 

proteção da população em meio ao contágio do Covid-19 e outras doenças.  

 

Conclusão 

 

O reconhecimento do direito à água no texto constitucional e na legislação de 

diversos países representa um avanço significativo na implementação desse direito, 

porém, solicita políticas públicas eficientes, com reservas específicas para estes fins 

nos orçamentos públicos, sob pena de ser mais um direito inoperante, com impacto 

textual, mas vazio de conteúdo.  

Portanto, é necessário estabelecer condições de igualdade para todos os 

cidadãos, não só́ garantindo o abastecimento, mas também que a água seja de 

qualidade, limpa, própria para o consumo, pois isso também desencadeará um 

processo de desenvolvimento social e econômico. Assim, deve-se garantir que o 

acesso à água seja universal, pois, vive-se a privatização deste bem, num processo 

que vem mascarado pela crise, com custos altos de distribuição e saneamento, que 

muitos não podem arcar.  
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Embora esteja fortemente presente na doutrina mundial, ainda não é pacífica 

a compreensão do caráter fundamental desse direito, pois o entendimento de que a 

água merece ser declarada como direito humano ainda não foi alcançado de forma 

universal. Ainda que seja crescente o número de conferências, discussões 

internacionais e instrumentos legais sobre a água, não existe na atualidade um texto 

que tenha sido reconhecido por todos os Estados do planeta, o qual expressamente 

declare a água como direito humano.  

Além disso, a carência de instrumentos adequados de fiscalização e coação a 

fim de que haja a observância das normas já existentes, além da resistência do 

reconhecimento deste direito pelos Estados, que sustentam que se colocará em risco 

conceitos como o da soberania nacional, pois são muitos países que resistem e se 

opõem ao reconhecimento do direito de acesso à água como direito humano, pelo 

fato de esta colocar em risco conceitos como o da soberania permanente e que 

entendem que água deve ser tratada como mercadoria. 

Apesar das dificuldades de acesso à água no Amazonas para prevenção do 

Covid-19, entende-se que o acesso à água não é a única variável para o 

desenvolvimento de uma correlação mais completa envolvendo os dados 

epidemiológicos da Covid-19 no Brasil. Por isso, esse fator deve ser considerado em 

uma conjuntura social mais ampla, que considere também a análise das péssimas 

condições de infraestrutura domiciliar em que vive considerável parcela da 

população, limitando a adoção do distanciamento social. Ademais, a população 

também sofre com a ausência de esgoto e a pequena quantidade de banheiros 

exclusivos em muitos domicílios, o que interfere nas práticas de higienização e 

consequentemente na manutenção da saúde pessoal e doméstica. 
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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo estudar a importância do instrumento de gestão 

denominado “enquadramento dos corpos hídricos” frente ao alcance da agenda 

ambiental de desenvolvimento sustentável, com ênfase na restauração dos 

ecossistemas. Dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) está o 

ODS 15, que intenciona proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres. A metodologia utilizada para análise de informações seguiu 

pesquisa documental com técnica de análise de conteúdo de dados descrita por 

Silva; Fossá (2015). Os resultados apontam o reconhecimento dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos para o alcance dos ODS e sua contribuição para auxiliar 

na restauração de ecossistemas, sendo o enquadramento uma significativa 

ferramenta no desafio de promover melhor controle na qualidade dos corpos 

hídricos; uma vez que o enquadramento tem relação direta com outros instrumentos 

de gestão, inclusive de uso do solo. Assim, infere-se a necessidade de que o poder 

público responsável pela implementação do instrumento enquadramento de corpos 

hídricos o realize de fato e de direito, notadamente as unidades federativas que ainda 

não o fizeram, como, por exemplo, o Estado do Ceará. 

Palavras-chave: Enquadramento de corpos hídricos. ODS 15. Restauração de 

ecossistemas. 
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ABSTRACT  

This work aimed to study the importance of the management tool called “water 

bodies framing” in view of the reach of environmental sustainable development 

agenda, with an emphasis on the ecosystems restoration. Among the Sustainable 

Development Goals (SDGs) is SDG 15, which aims to protect, restore and promote 

terrestrial ecosystems sustainable use. The methodology used for information 

analysis followed documentary research with data content analysis technique 

described by Silva; Fossá (2015). The results point to the recognition of water 

resources management tools for the achievement of the SDGs and their contribution 

to assist in ecosystems restoration, being the framing a significant tool in the 

challenge of promoting better control in the water bodies quality; since the framing 

is directly related to other management tools, including landuse. Thus, it is possible 

to say the need for the public power responsible for the implementation of the water 

bodies framing to carry it out in fact and in law, notably the federative units that have 

not yet done so, as for example the State of Ceará. 

Keywords: Water bodies framing. SDG 15. Ecosystem restoration. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui dispositivos legais referentes à água desde o período colonial, 

mas somente em 1934 o Código de Águas passou a ser a legislação específica para 

os recursos hídricos. O Código de Águas estabeleceu uma política bastante 

avançada para a época. No entanto, sua regulamentação se limitou aos aspectos 

referentes ao desenvolvimento do setor elétrico, deixando praticamente de lado os 

usos múltiplos e a proteção da qualidade das águas (GRANZIERA, 2001). 

Em 1955, o Estado de São Paulo regulamentou o primeiro sistema de 

classificação dos corpos d’água do País e enquadrou alguns rios por meio do 

Decreto Estadual nº 24.806. O primeiro sistema de enquadramento dos corpos 

d’água na esfera federal foi a Portaria Nº 013, de 15 de janeiro de 1976, do Ministério 

do Interior, que enquadrava as águas doces em classes, conforme os usos 

preponderantes a que as águas se destinam (BRASIL, 1976). 
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Ao longo dos anos seguintes, diversos instrumentos, estudos, discussões 

foram empreendidos com objetivo de criar melhores mecanismos de gestão dos 

recursos hídricos, culminando no instrumento legal vigente, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos-PNRH. A PNRH que foi instituída pela Lei nº 9433/1997 é 

considerada um marco regulador na gestão dos recursos hídricos e traz em seu 

arcabouço a inclusão de diversos atores e fatores que devem ser considerados no 

uso e na qualidade das águas, dentre esses, o enquadramento em classes dos corpos 

hídricos que são avaliados de acordo com cada uso pretendido no que tange a 

qualidade. 

Porto e Porto (2008) assinalam que a PNRH considera a água como um bem 

de domínio público, dotado de valor econômico e sua gestão deve garantir os usos 

múltiplos, sendo que os usos prioritários são o abastecimento humano e a 

dessedentação de animais e cuja gestão deve tomar como unidade territorial a bacia 

hidrográfica (BRASIL, 1997).  

Com relação ao domínio das águas superficiais, estas podem ser ou da União 

ou dos Estados; portanto a gestão das águas de domínio da União recai sobre a 

esfera federal, sendo o órgão gestor a Agência Nacional de Águas e de Saneamento 

Básico. Águas superficiais de domínio dos Estados são geridas pelo órgão estadual 

de recursos hídricos. No caso das águas subterrâneas estas são de domínio dos 

Estados, portanto sua gestão é estadual, também de responsabilidade do órgão 

estadual de recursos hídricos (BRASIL, 1997).  

De acordo com a Agência Nacional das Águas e de Saneamento Básico-ANA, 

a PNRH é considerada uma lei moderna que criou condições para identificar conflitos 

pelo uso das águas, por meio dos planos de recursos hídricos das bacias 

hidrográficas, e arbitrar conflitos no âmbito administrativo. Possui ainda um caráter 

descentralizador, por criar um sistema nacional que integra União e estados, e 

participativo, por inovar com a instalação de comitês de bacias hidrográficas que une 

poderes públicos nas três instâncias, usuários e sociedade civil na gestão de 

recursos hídricos (ANA, 2007). 

O enquadramento dos corpos hídricos é um recurso de gestão que visa 

garantir que a qualidade da água seja compatível com a sua demanda, de acordo 

com a PNRH. Sua classificação possibilita um maior controle de poluição e avaliação 
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da evolução da qualidade dos corpos d’água, garantindo que a qualidade da água 

esteja de acordo com sua utilização. Ou seja, a água começa a ser classificada desde 

seu uso mais nobre, como para consumo, até níveis menos nobres e pode ser 

considerado como um pacto social se a definição dos anseios da comunidade, 

muitas vezes conflitantes, for expresso em metas de qualidade de água (BRASIL, 

1997). 

 Ao se falar em sustentabilidade, importante mencionar as agendas de 

desenvolvimento firmadas como compromissos junto à Organização das Nações 

Unidas, inclusive com o Brasil como signatário. O mais recente pacto, a Agenda 2030, 

traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), no total de 169 metas para 

os 17 diferentes ODS, com necessária participação dos stakeholders. Hák et al 

(2016), Biermann et al (2017) e Menezes (2018) comentam sobre o potencial que os 

ODS têm para o alcance da sustentabilidade nos diferentes níveis de implementação 

de políticas públicas. 

 O Brasil alinhou seus objetivos nacionais aos ODS, num esforço de diferentes 

órgãos e que, em síntese, não encontrou alinhamento entre 2 metas, mas trouxe 8 

novas metas, totalizando 175 metas nacionais, sendo 99 destas classificadas como 

finalísticas e 76 como de implementação (IPEA, 2018).  

 Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são estes: ODS 1 – 

erradicação da pobreza; ODS 2 – fome zero e agricultura sustentável; ODS 3 – saúde 

e bem-estar; ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 5 – igualdade de gênero; ODS 6 

– água potável e saneamento; ODS 7 – energia limpa e acessível; ODS 8 – trabalho 

decente e crescimento econômico; ODS 9 – indústria, inovação e infraestrutura; ODS 

10 – redução de desigualdades; ODS 11 – cidades e comunidades sustentáveis; ODS 

12 – consumo e produção responsável; ODS 13 – ação contra mudança global do 

clima; ODS 14 – vida na água; ODS 15 – vida terrestre; ODS 16 – paz, justiça e 

instituições eficazes e ODS 17 – parcerias e meios de implementação (ONU, 2015). 

O ano de 2021 é um importante marco na tratativa do alcance do ODS 15, uma 

vez que a ONU decidiu estabelecer a Década das Nações Unidas para a Restauração 

dos Ecossistemas, a partir do dia 05 de junho de 2021, quando se comemora o Dia 

Mundial do Meio Ambiente, o que justifica a abordagem deste trabalho. 
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Este trabalho teve por objetivo estudar a importância do instrumento de 

gestão denominado “enquadramento dos corpos hídricos” frente ao alcance da 

agenda ambiental de desenvolvimento sustentável, com ênfase na restauração dos 

ecossistemas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho teve abordagem qualitativa e pautou-se em pesquisa 

documental (legislações federais e estaduais, documentos e publicações das 

Nações Unidas, dentre outros). A coleta de dados abrangeu o período de 2015 a 2020. 

A análise de dados qualitativos de base secundária seguiu o fluxograma descrito por 

Silva; Fossá (2015). 

O procedimento de pré-análise consistiu na leitura dos documentos para a 

identificação da representatividade, a segunda etapa desta pesquisa foi a exploração 

do material; a terceira e última etapa foi o tratamento dos resultados e sua 

interpretação, realizando-se análise comparativa que, para Silva; Fossá (2015), “é 

produzida por meio da justaposição das categorias existentes, ressaltando os 

aspectos de semelhanças e diferenças”. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A governança da água relaciona-se a diferentes formas de gestão podendo 

ser pautada pela responsabilidade financeira administrativa, ou ainda, abranger em 

suas metas o fortalecimento da democracia, a concretização dos direitos humanos 

e procedimentos que incluam a participação de diversos atores (multistakeholders). 

A ideia de governança é ambivalente podendo estar direcionada tanto à 

participação da cidadania e à sustentabilidade dos recursos hídricos, quanto à 

prevalência de decisões técnicas relacionadas à gestão de infraestruturas voltadas 

a atender à demanda. De acordo com Wolkmer e Pimmel (2013), predomina, no 

entanto, o consenso em relação ao novo paradigma que tem como premissas a visão 

ecossistêmica e a gestão intersetorial, bem como a gestão integrada dos recursos 

hídricos que se tornou o fundamento das mudanças que foram sendo consolidadas. 
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Segundo o Banco Mundial, em seu documento Governance and Development, 

de 1992, a definição geral de governança é “o exercício da autoridade, controle, 

administração, poder de governo”. Precisando melhor, “é a maneira pela qual o poder 

é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando 

o desenvolvimento”, implicando ainda “a capacidade dos governos de planejar, 

formular e programar políticas e cumprir funções”. (GONÇALVES, 2012, p. 3). 

Conforme Costa (2005), naquele período, a gestão da qualidade da água no 

Brasil encontrava-se em um momento de mudança de paradigma, em que um 

sistema, baseado principalmente nos instrumentos de comando-controle, que 

passaria a coexistir com um sistema descentralizado, com foco em instrumentos 

econômicos e de planejamento. 

A partir de 1997, o enquadramento é um dos cinco instrumentos preconizados 

pela Política Nacional de Recursos Hídricos, que juntamente com os planos de 

recursos hídricos, a outorga de direito de uso, a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos e o sistema de informação de recursos hídricos atuam de forma 

complementar mas são, ao mesmo tempo, independentes. 

O objetivo do enquadramento é classificar os corpos de água, utilizando-se 

como base de suporte de informação as classes estabelecidas pela resolução 

CONAMA n° 357/2005. Para isso se vale dos cenários atuais dos recursos hídricos 

superficiais (o que se tem na realidade), ideais (o que se gostaria de ter) e factíveis 

(prognósticos negociados com os multistakeholders que sejam viáveis de serem 

implementados). 

Também é função do enquadramento auxiliar os planos de recursos hídricos 

e outros planos exigidos em outras políticas afeitas à área ambiental, no sentido da 

manutenção de espaços com uso restrito com o objetivo de garantir a manutenção 

de ecossistemas, protegendo fauna, flora, dentre outros recursos ambientais.  

 Conforme ANA (2019): 

 

“O enquadramento dos corpos d’água tem vinculação forte com a outorga, 

conforme estabelecido no artigo 13 da Lei nº 9.433. Por conta desta vinculação, 

a abordagem mais comumente usada para outorga de diluição de efluentes é a 

de vazão de diluição, ou seja, o cálculo da vazão necessária para diluir um dado 
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efluente até a concentração tolerada pelo enquadramento. Esta abordagem 

possibilita a integração entre os dois instrumentos, além de permitir que um uso 

não-consuntivo (a diluição de seja tratado em termos de uma vazão, portanto 

comparável com outros usos consuntivos existentes na mesma bacia” (ANA, 

2019, p.26-27). 

 

A Figura 1 traz um fluxograma que permite a visualização da integração dos 

cinco instrumentos preconizados pela Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 

Figura 1 – Integração dos instrumentos de gestão de recursos hídricos 

 

 

Fonte: ANA, 2013. 

 

De acordo com a Lei n º 9.433/97, compete às Agências de Água propor aos 

Comitês de Bacia Hidrográfica o enquadramento dos corpos de água nas classes de 

uso, para encaminhamento ao Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, de acordo com o domínio (federal ou estadual) destes (art. 44, XI, 

a). 

A Lei n º 9.433/97 estabelece, em seu art. 9º, que o enquadramento dos corpos 

de água em classes, segundo os seus usos preponderantes, visam assegurar a 

qualidade das águas de acordo com seus diversos usos, inclusive humano, 

diminuindo os custos com despoluição mediante ações preventivas e contínuas 

(BRASIL, 1997). A classificação deve ser feita de maneira técnica observando a 

condição atual, a condição ideal e a condição que é possível alcançar visando os 

usos múltiplos garantindo a disponibilidade para as gerações atual e futura 

considerando os aspectos sociais, econômicos e políticos (ANA, 2020). 
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Com relação aos parâmetros prioritários para determinação do 

enquadramento, Enderlein et al (1997) mencionam que quanto mais simples for a 

definição das metas de qualidade, mais eficiente será este instrumento, sendo 

essencial manter o foco do problema em um número pequeno de variáveis de 

qualidade da água, o que auxilia na adoção de soluções com maior eficiência 

econômica. 

Segundo Porto (2002), o enquadramento de corpos d’água é um instrumento 

de planejamento e, como tal, tem características que representam a visão global da 

bacia hidrográfica, pois para se tomar a decisão de quais são os usos prioritários em 

cada trecho de rio é necessário olhar o todo, em uma visão de macro escala, além de 

buscar uma visão futura da bacia e, portanto, traz metas de qualidade a serem 

alcançados no médio e longo prazo; e faz parte do plano de bacia como garantia de 

integração entre os aspectos quantitativos e qualitativos do uso da água.  

Por permitir a integração da gestão ambiental com a gestão de recursos 

hídricos, o enquadramento representa tanto um instrumento de planejamento, na 

medida em que garante a gestão ordenada dentro da bacia hidrográfica, quanto 

representa um mecanismo de controle do uso e ocupação do solo, tendo em vista 

que o município estabelece as condições de ocupação do solo cujos usos consigam 

manter a qualidade de água na classe em que o corpo d´água foi enquadrado (ANA, 

2007). 

 

A Figura 2 mostra a interface da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental, considerando-se que a água é um recurso ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOTA, 2019. 
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Mota (2019) alerta também para que no planejamento da bacia hidrográfica 

sejam levados em conta os usos do solo que refletem-se na qualidade e na 

quantidade dos recursos hídricos que a integram. 

 

3.1 A agenda de desenvolvimento sustentável e o enquadramento dos corpos de 

água 

 

Os desafios são muitos e há urgência em se congregar iniciativas e ações que 

visem a incorporar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) na agenda 

do desenvolvimento subnacional e nacional (PNUD, 2020). No cerne da agenda para 

o desenvolvimento sustentável estão os 17 ODS que se constituem no compromisso 

de pessoas, por meio de parcerias, para viabilizar prosperidade e paz para todo o 

Planeta.  

Especificamente o ODS 15 tem a missão de proteger, restaurar e promover o 

uso sustentável dos ecossistemas terrestres, o manejo sustentável das florestas, o 

combate à desertificação, a reversão da degradação das terras e da perda de 

biodiversidade, cujas 12 metas internacionais foram alinhadas às metas nacionais 

(IPEA, 2018). Ênfase pode ser dada à meta 15.1 que traz textualmente a necessidade 

de se conservar as águas doces interiores e seus serviços (PNUD, 2019). 

A figura 3 mostra a análise comparativa entre o instrumento enquadramento 

dos corpos hídricos e as metas do ODS 15, considerando o papel deste instrumento 

de gestão de recursos hídricos como indutor na melhoria do comportamento dos 

usuários com relação à quantidade e qualidade da água e, consequentemente, de 

recuperação de ecossistemas. 
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Figura 3 – Análise comparativa do enquadramento dos corpos hídricos com relação 

às metas do ODS 15 

 

 

Fonte: Autoras, 2021. 

 

Os resultados mostram que a efetivação do instrumento enquadramento de 

corpos hídricos no contexto da bacia hidrográfica auxiliaria o alcance de 5 metas do 

ODS 15, integrante da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, o que poderia 

representar um importante passo na promoção da conservação de terras e na 

restauração dos ecossistemas.  

As repercussões deste artigo respondem positivamente sobre o papel dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, com ênfase no enquadramento, na 

medida em que confirma a articulação entre gestão ambiental, gestão de recursos 

hídricos e promoção de ecossistemas sustentáveis, por contribuir em sua interação 

contínua e na dinâmica dos sistemas ambientais. 

 

CONCLUSÃO 

 

A importância do enquadramento é reforçada por sua relação com os demais 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Além da estreita interface 

com os planos de recursos hídricos, o enquadramento tem influência sobre a outorga 
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e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O enquadramento também é um 

instrumento de convergência entre as Políticas de Meio Ambiente, de Recursos 

Hídricos e urbana, pois tem repercussão operacional sobre a gestão ambiental e 

gestão urbana. 

Ressalta-se que o modelo de metas progressivas no que tange ao 

enquadramento, apresenta em si um caráter dinâmico sendo moldado pelos 

aspectos de interesses da sociedade, e todas as limitações técnicas, econômicas e 

institucionais que possam refletir nessa gestão das águas. Desse modo, diante do 

cenário político e natural que se tem enfrentado, a participação da sociedade é cada 

vez mais necessária empreendendo esforços na construção de um futuro hídrico 

sustentável, com vistas à restauração de ecossistemas e diminuição de perda de 

biodiversidade. 

Os resultados encontrados nessa investigação mostraram a importância da 

implementação do instrumento enquadramento de corpos hídricos por parte do 

poder público, principalmente naqueles locais onde ainda não houve sua efetiva 

implementação (a exemplo do Estado do Ceará), como parte da implementação da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Cabe ao poder público (estadual e federal) e à sociedade (por meio de sua 

participação nas instâncias colegiadas integrantes dos Sistemas Nacional e 

Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos) a promoção, articulação e participação 

ativas nos vários níveis de planejamento que culminem na efetiva instituição do 

enquadramento dos corpos hídricos como indutor de alcance de metas do ODS 15. 
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RESUMO 

Quando do julgamento do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, o Supremo Tribunal 

Federal – STF, fixou o reconhecimento, por maioria dos votos, em sede de 

repercussão geral, da tese de imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de 

danos ambientais, e permitiu, por via de consequência, a aplicação de uma teoria de 

responsabilização civil ambiental diferenciada daqueles que, tradicionalmente, são 

defendidas pelos tribunais superiores – teoria do risco integral e a teoria do risco 

criado. Trata-se da teoria do risco agravado, que considera a natureza difusa dos 

bens ambientais, as peculiaridades de seus danos e, principalmente, o viés 

constitucional de sua imprescritibilidade, como forma de alcance ao direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ainda, dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, formulados na Agenda 2030. Para tanto, por 

intermédio de uma metodologia lógico-dedutiva, com análise doutrinária e 

                                                     
1 Pós-Doutorando em Direito Constitucional (UNIFOR). Doutor em Direito Constitucional Público e 
Teoria Política (UNIFOR). Professor do curso de graduação em Direito do Centro Universitário Fanor 
Wyden (UniFanor Wyden). Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Administrativo e 
Tributário (GEPDAT). Advogado. 
2 Doutorando em Direito, Processo e Cidadania (UNICAP). Professor do curso de graduação em Direito 
do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Conciliador e mediador judicial, formado pelo 
NUPEMEC/TJ-CE. Coordenador do NURAC/UniFanor Wyden. Advogado. 
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jurisprudencial pátrias, analisar-se-á a responsabilização civil ambiental e suas 

teorias tradicionais para, em seguida, comentar-se o julgado proferido pelo STF e 

como se dará a aplicação da teoria do risco agravado em defesa do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao próprio 

Estado Constitucional ambiental brasileiro. 

Palavras-Chave: Dano ambiental. Imprescritibilidade. Risco agravado. Direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Objetivos de 

desenvolvimento sustentável.  

 

ABSTRACT 

Upon judgment of Extraordinary Appeal no. 654,833, the Federal Supreme Court - 

STF, established the recognition, by majority of votes, in general, the unspeakable 

thesis of the claim for civil reparation for environmental damages, and allowed, as a 

consequence, the application of a theory of environmental civil liability differentiated 

from those that traditionally are defended by the higher courts - integral risk theory 

and the theory of risk created. This is the theory of aggravated risk, which considers 

the diffuse nature of environmental goods, the peculiarities of their damage and, 

mainly, the constitutional bias of their imprescriptibility, as a way of reaching the 

fundamental right to an ecologically balanced environment and, still, of the 

Sustainable Development Goals, formulated in the 2030 Agenda. To do so, through a 

logical-deductive methodology, with doctrinal analysis and national jurisprudence, 

environmental civil liability and its traditional theories will be analyzed and then 

commented on. whether the judgment rendered by the STF and how the aggravated 

risk theory will be applied in defense of the fundamental right to the ecologically 

balanced environment, as well as to the Brazilian environmental Constitutional State 

itself. 

Keywords: Environmental damage; Imprescriptibility; Aggravated risk; Fundamental 

right to the ecologically balanced environment; Sustainable development Goals. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com  o  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  de nº. 654.833, que tem como 
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relator o Ministro Alexandre de Moraes, ficou estabelecida a tese da 

imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de danos ambientais, ficando 

reconhecida, por maioria de votos, a Repercussão Geral de nº. 999, nos seguintes 

termos: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”, dando 

início as inquietudes que levaram aos fundamentos do presente artigo. A partir dessa 

decisão, iniciou-se uma reflexão sobre a eternização da reparação civil ao dano 

ambiental, gerando uma repercussão preocupante tanto quanto aos aspectos 

doutrinários das diversas forma de reparação civil e de suas aplicações, assim como 

a construção de uma nova conceituação jurisprudencial ao redor dos 

desdobramentos do julgado em análise. 

O julgado permite, dentre diversas disposições, maior utilização de critérios 

como razoabilidade e proporcionalidade quando da aferição dos danos ambientais 

promovidos ao meio ambiente e sua devida reparação, ao evitar, outrossim, 

situações problemáticas que ocorrem na prática, e devidamente trabalhas e 

mencionadas no texto, a partir da aplicação da teoria do risco integral. Desta feita, 

buscou-se alertar-se, com a utilização de um método lógico-dedutivo, e pautado por 

análises doutrinárias, legais e de posições jurisprudenciais, não pela imposição de 

um novo entendimento, mas pela situação de aplicação erga omnes a qualquer tipo 

e forma de reparação ambiental, que passa, pelo entendimento do julgado analisado, 

não haver elementos de prescrição a reparação dos danos ambientais algum, 

ensejando uma nova era na compreensão das questões voltadas aos danos 

ambientais e suas consequências ao longo do tempo. 

Há, ainda, de se inferir que a decisão atinge, em grande parte, aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável formulados na Agenda 2030, e que, em muito, 

permitirão ao Brasil alcançar o viés de proteção ambiental estabelecido em sede 

constitucional e, ainda, promover o seu desenvolvimento a partir de políticas públicas 

adequadas ao perfil de reparação a danos ambientais proposto. Portanto, 

inicialmente, expor-se-á a diretriz ao direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, disposto expressamente na Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, e sua relação com os acordos internacionais firmados 

pelo País, como aquele que originou a Agenda 2030 e seus Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Em seguida, analisar-se-á a decisão do RE de nº. 
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654.833 e da Repercussão Geral de nº. 999 pelo Supremo Tribunal Federal, que 

impacta diretamente o regime de responsabilidade civil ambiental e como este pode 

ser associado a políticas públicas sustentáveis mais efetivas. 

 

1 O DIREITO FUNDAMENTAL A UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO NO BRASIL E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DA AGENDA 2030 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, apresenta um 

extenso rol de direitos e garantias fundamentais, tanto expressas, como aquelas 

presentes em seu artigo 5º, como outras implícitas, espalhadas pelo texto 

constitucional. Para tanto, conforme ressalta Ingo Wolfgang Sarlet (2015, p. 73), 

adotou o constituinte brasileiro uma sistemática aberta e flexível, receptiva a 

conteúdos inovadores e seus desdobramentos, devidamente integrado à ordem 

jurídico-constitucional vigente, bem como submetida aos influxos de um mundo em 

constante evolução e influxos circulares. 

Conforme disposição expressa do art. 225, caput, bem como seu §3º do texto 

constitucional 3 , todo aquele que realizar condutas ou atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente submeter-se-á a uma tripla apuração: nas esferas cível, 

administrativa e penal, independentemente de qualquer obrigação de reparar os 

danos causados, a partir do estabelecimento do direito fundamental a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e um dever estatal de defendê-lo e preservá-

lo para as gerações futuras. Essa medida assume perfil essencial, principalmente 

quando analisada a realidade normativa prevista no texto de 1988. Trata-se de uma 

das principais inovações apresentadas na retomada do Estado Democrático de 

Direito acerca da seara ambiental, em disparidade à previsão do texto constitucional 

de 1967 e da Emenda Constitucional de nº. 1, de 1969, vez que a fixação do dever 

                                                     
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. [...] §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 
(grifo nosso). 
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estatal de promover a proteção ambiental adquiriu uma disposição expressa, e que 

deve ser interpretada conjuntamente à disposição do artigo 1704, que dispõe sobre 

a ordem econômica no Brasil.  

Conforme Juarez Freitas (2012, p. 111), bem como Fernando Bortolon 

Massignan e Paulo Caliendo da Silveira (2017, p. 121), ao se utilizar de uma 

interpretação sistemática, verifica-se que a sustentabilidade foi adotada como um 

valor – axiológico – e um princípio – deontológico – explícito, ao verificar-se, desde 

seu preâmbulo, o dever ao desenvolvimento, que se concretiza em diversos 

dispositivos. Citem-se, como exemplos, os artigos 3º, inciso II5, combinado com o 

artigo 174, §1º 6 ,  que determinam o planejamento com a finalidade a um 

desenvolvimento equilibrado; o artigo 1927, quando afirma que o sistema financeiro 

brasileiro tem de promover o desenvolvimento que serve aos interesses da 

coletividade; o artigo 205 8 , que vincula o País e sua República ao pleno 

desenvolvimento da pessoa; o artigo 218 9 , que estabelece o desenvolvimento 

científico e tecnológico com o dever de observar, dentre outros, os limites ecológicos; 

o artigo 21910, que fixa o compromisso da República Federativa do Brasil de promover 

o  desenvolvimento  pelo  viés  sustentável,  entre  outros,  que  colaboram  direta  ou 

                                                     
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: [...] 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 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
5 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] II - garantir o 
desenvolvimento nacional (grifo nosso). 
6 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado. § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento 
do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 
regionais de desenvolvimento (grifo nosso). 
7  Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, 
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram (grifo nosso).     
8 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (grifo nosso). 
9 Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação 
científica e tecnológica e a inovação (grifo nosso). 
10 Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica 
do País, nos termos de lei federal (grifo nosso). 



 

 
 
 
388 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

indiretamente nesses quesitos. 

Por sua vez, essas diretrizes coadunam-se com a Lei de nº. 6.938, de 31 de 

agosto de 1989 – a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que, em seu 

artigo 2º, inciso I 11 , determinou que a ação governamental deve pautar-se na 

manutenção do equilíbrio ecológico, em consideração ao meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, em razão do uso 

coletivo, e, ainda, em seu artigo 14, § 1º12, determinou que, sem obstar a aplicação 

das penalidades previstas no próprio dispositivo, será o indivíduo poluidor – apesar 

da norma ser de aplicação geral, e englobar situações que não são, necessariamente, 

poluição – obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meia ambiente e a terceiros, devidamente afetados 

por sua atividade. Inclusive, detém o Ministério Público da União, bem como o 

Ministério Público Estadual, de efetiva legitimidade para propor ações de 

responsabilização civil e criminal, uma vez constatados danos causados ao meio 

ambiente. 

Trata-se o bem jurídico ambiental, portanto, inclusive pelo âmbito da 

titularidade do direito ao meio ambiente, como um bem de uso comum do povo, e, 

portanto, reconhece-se sobre os bens jurídicos ambientais a incidência do interesse 

de toda a coletividade – como, por exemplo, o que ocorre com o ar atmosférico, que 

é utilizado sem muitas restrições e exceções por todos. Ao mesmo tempo, 

reconhece-se a incidência do interesse social e o regime de Direito Público na 

regulação dos bens jurídicos ambientais, com a norma constitucional realizando 

limitação substancial ao poder de disposição dos indivíduos, enquanto particulares, 

                                                     
11  Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I – ação governamental na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
12 Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] §1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (grifo nosso). 
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em relação à utilização, gozo e fruição dos bens que alcancem natureza ambiental. 

Esses dispositivos, outrossim, representam, para Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago 

Fensterseifer (2014, p. 323), uma mudança de paradigma e uma série de implicações 

à atuação do jurista contemporâneo, vez que resulta no abandono – ainda que lento, 

gradativo e parcial – da matriz liberal-individualista, utilizada na interpretação de 

diversos institutos jurídicos, e passa o bem jurídico ambiental a diferir da 

conceituação civilista de coisa, sobre a qual recairia a exclusividade do exercício da 

titularidade. Trata-se de bens, segundo José Alfredo de Oliveira Barracho Júnior 

(2008, p. 84-85), conforme regulamentação infraconstitucional proporcionada pela 

Lei de nº. 6.938, de 1989, que se compõem de elementos materiais e culturais, 

totalmente insuscetíveis de apropriação. São, portanto, bens ecologicamente 

equilibrados e de livre uso, gozo e fruição a todos os cidadãos, medida que deverá 

ser administrada pelo Poder Público, no sentido de manter a sua integridade, e com 

exercício da vigilância necessária para tanto. 

O Código Civil brasileiro, de 2002, inclusive, em seu artigo 99, inciso I, 

menciona os “bens públicos de uso comum do povo”, e cita como exemplos os “rios, 

mares, estradas, ruas e praças”, inclusive com gravame sobre tais bens, a partir do 

viés da inalienabilidade, nos termos do artigo 100. Portanto, por si só, já os remove 

da esfera patrimonial e disponibilidade particular. Por outro lado, deve-se ressaltar 

que essa posição reside em uma abordagem liberal-individualista do Direito, e não 

há, no ordenamento jurídico civilista, uma compreensão adequada dos bens jurídicos 

ecológicos e da natureza pública e social que é vinculada à destinação destes. 

Entretanto, pode-se inferir, por intermédio de uma interpretação extensiva e conjunta 

ao artigo 1.228, §1º do mesmo Código, que rios, mares, estradas, ruas e praças 

alcançam um viés diferenciado de bens jurídicos.  

O ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo reconhece a natureza 

difusa do bem jurídico ambiental, tratado como bem de uso comum do povo, e toda 

a sociedade, enquanto titular de tal direito, o utilizará diante de uma multiplicidade 

de interesses, quais sejam: patrimoniais, extrapatrimoniais, materiais, não materiais, 

individuais, coletivos e difusos. O bem jurídico ambiental, segundo Antônio Carlos 

Morato (2011, p. 739), ao assimilar sua natureza difusa, supera a dogmática 

dicotomia bens públicos/bens privados, que se demonstrava, de forma constante e 
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persistente, insatisfatória para o atendimento de demandas jurídicas que envolvam 

o meio ambiente, e tenta explicar os problemas contemporâneos a serem resolvidos 

pela norma posta pelo legislador a partir de seus próprios parâmetros. O 

reconhecimento da natureza jurídica difusa dos bens jurídicos ambientais já havia 

sido sinalizado, no decorrer dos anos, em diversos diplomas legislativos ambientais 

de maior destaque, que a colocavam, já na década de 1980, como meio de ruptura da 

influência liberal-individualista vigente no ordenamento jurídico brasileiro, como se 

sucedeu, por exemplo, quando da edição da Lei de nº. 7.347 de 1985 – a Lei da Ação 

Civil Pública. Uma das principais diferenciações no reconhecimento da natureza 

difusa é com relação à titularidade do exercício dos direitos inerentes a esses bens 

– primordialmente em âmbito processual. 

Apesar de sua consideração como bem comum do povo, os bens jurídicos 

ambientais, principalmente em razão de sua natureza difusa, não podem ser 

confundidos com o interesse do Estado em sentido estrito, vez que a sociedade é a 

titular do direito ao meio ambiente, e não o Estado. Cabe-lhe, outrossim, promover 

sua defesa. Desse modo, para Romeu Felipe Bacellar Filho (2010, p. 109), a 

Administração Pública brasileira atingirá a eficiência no exercício de suas funções 

quando integra a noção jurídica de interesse público, vez que a própria 

Administração, ao desempenhar as competências que lhe são atribuídas pelo 

sistema normativo de modo diligente e direcionado à plena satisfação da finalidade 

prevista na norma, dirige-se ao alcance de um resultado satisfatório quando no 

interesse da coletividade. A natureza difusa do bem jurídico ambiental confunde a 

natureza pública com todo o interesse da sociedade, mas não quando o interesse do 

Estado, por si só, está em análise. A distinção entre interesse público primário e 

secundário permite destacar que nem sempre coincidem, mas o bem geral, 

promovido pela proteção ao meio ambiente, pode, conforme Hugo Nigro Mazzilli 

(2009, p. 49), ser identificado com o interesse social, o interesse da sociedade ou da 

coletividade, e, até mesmo, com alguns dos autênticos interesses difusos, que se 

utilizarão, em muito, de instrumentos como a Ação Civil Pública para sua persecução.  

Os interesses difusos podem ser considerados como um conjunto 

indeterminado ou dificilmente determinável de sujeitos envolvidos, o que, 

diretamente, contrapõe-se à noção fundamental de titularidade ou assimilação 



 

 
 
 

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior; Daniel Pagliuca | 391 

 

patrimonial, presente na dogmática civilista brasileira por muito tempo. Conforme 

dispõe Rodolfo de Camargo Mancuso (2004, p. 93-97), a tutela não mais poderá ter 

por base a titularidade em si, mas a relevância do interesse, do fato de sua relevância 

social, de seus impactos para a coletividade e, também, para as gerações presentes 

e futuras.  

Podem se citar, inclusive, diversos exemplos de como a natureza difusa do 

bem jurídico ambiental foram fundamentais para a resolução de problemas 

contemporâneos, mediante o reconhecimento da importância dos elementos 

naturais como ele central e geral para todo o ecossistema onde estão inseridos e, 

consequentemente, para o interesse de todo o conjunto da sociedade, enquanto 

coletividade, na limitação da utilização individuais desses bens ambientais, 

principalmente em razão da função ambiental que lhes é atribuída. É o caso da 

utilização de um lençol freático por uma construção em região próxima a dunas; a 

proibição de prejuízo à mata ciliar, próxima ao local onde ocorrerá um evento 

esportivo, entre outros13. 

Uma lesão ao meio ambiente passa a ser uma lesão a toda a coletividade, e 

não apenas a direitos individuais, devidamente assinalados e correspondentes ao 

patrimônio de um particular ou de um grupo de particulares. Segundo Ingo Wolfang 

Sarlet e Tiago Fensterseifer (2014, p. 325), a indeterminação dos sujeitos titulares do 

direito é que revela como a natureza da lesão promoverá efeitos no caso concreto. 

Se uma vila de pescadores é ameaçada por dejetos urbanos lançados ao mar, a lesão 

dissemina-se por um número indeterminado de pessoas, e pode, a depender do 

contexto, em muito agravar-se, como ocorreria na exploração predatória da 

Amazônia ou nos desastres que envolvam materiais radioativos ou nucleares, que 

ainda carecem de maiores análises e estudos sobre as extensões de seus danos. 

Inclusive, torna-se possível defender os bens jurídicos ambientais até mesmo em 

situações de lesões incorpóreas e de danos não materiais, como a discriminação 

racional por etnia.   

                                                     
13  Para José de Sousa Cunhal Sendim, a proteção da integridade ecológica e dos bens jurídicos 
ambientais não pode ser dissociada da proteção da capacidade funcional do patrimônio natural, de 
forma global (bens naturais, ecossistema e o conjunto de suas relações). Conf. SENDIM, José de 
Sousa Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do dano através de 
restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 126. 
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A conceituação de desenvolvimento sustentável, por sua vez, é oriunda de 

crises ambientais e sociais que têm sido combatidas em todo o mundo, e que, na 

maioria das situações, resultam do modelo tradicional de desenvolvimento, voltado 

exclusivamente ao crescimento econômico. Entretanto, esse mesmo modelo 

tradicional encontra-se, contemporaneamente, como insuficiente para atender as 

demandas na seara ambiental. O conceito inicial de desenvolvimento sustentável foi 

formulado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, a partir da ideia de união entre 

as noções de crescimento e desenvolvimento econômico com a preservação da 

natureza, que, até aquele momento, eram analisadas separadamente, mas ganhou 

notoriedade e delimitações modernas em 1987, no Relatório “Nosso Futuro Comum” 

- Relatório Brundtland. Por outro lado, em uma das principais tentativas de tornar o 

desenvolvimento sustentável como algo mensurável, Mahbub Ul Haq e Amartya Sen 

elaboraram, no início da década de 1990, o denominado Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH, que tem por objetivo realizar a medição do progresso 

desenvolvimentista de um país a partir de três segmentos essenciais: renda, saúde 

e educação. O IDH passou, outrossim, a ser utilizado como elemento diferenciador, e 

este em pauta em diversos outros eventos e acordos ambientais desde então, vez 

que, conforme disposição expressa do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, o índice tem por objetivo equilibrar o Produto Interno 

Bruto Per Capita, que era utilizado para se caracterizar a prosperidade de uma nação, 

mas que retratava apenas a sua dimensão econômica imediata. 

Os valores adotados pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, em muito coadunam-se com aqueles que, após sua entrada em vigor, foram 

determinados nos acordos e documentos internacionais. É o que ocorreu, por 

exemplo, quando o dever de desenvolvimento sustentável foi estipulado pela 

assinatura dos diversos tratados e convênios que o Brasil tem sistematicamente 

firmado em âmbito internacional. Quase que imediatamente após a entrada em vigor 

do texto constitucional vigente, o Brasil foi protagonista, em 1992, do Rio-92, que foi 

organizado pelas Nações Unidas com abordagem de temáticas envolvendo o meio 

ambiente e desenvolvimento. Foi nessa oportunidade que se firmou a Agenda 21, 

como orientação do sistema para aplicabilidade plena e imediata de diversas 
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medidas, dentre as quais está a utilização do princípio da precaução, que deve ser 

observado como garantidor da proteção ambiental pelos Estados, ainda que em 

hipóteses de juízos de verossimilhança. Para tanto, defendia-se que os países 

deveriam “satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Passados 20 (vinte) 

anos de sua assinatura, o evento foi novamente realizado em junho de 2012, no qual 

se reafirmou o desenvolvimento sustentável como valor orientador de todas as 

nações unidas. 

Nesse ínterim, o denominado Protocolo de Quioto, com início em 1997 e 

expirado em 2012, apresentava, dentre suas metas, a diminuição dos gases de efeito 

estufa, bem como determinada como política primordial a ser adotada pelos países 

signatários a do aumento da eficiência energética em setores relevantes da 

economia nacional e a redução gradual ou total de imperfeições de mercado, de 

incentivos fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os 

setores emissores de gases de efeito estufa que encontrem-se contrários aos 

objetivos da Convenção, com sua devida aplicação no mercado. 

Foi apenas quando tanto o conceito de desenvolvimento sustentável, quanto 

o PIB-per capta e o IDH já não se mostravam suficientes, que, em 2015, a Cúpula das 

Nações Unidas firmou, em Nova Iorque, a Agenda 2030, mediante a qual foram 

estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, dentre os quais 

estava o compromisso de assegurar o acesso à energia, acessível, confiável, 

sustentável e moderna para todos, a partir de fontes renováveis, a ser o mesmo 

implementado até 2030. A Agenda 2030, portanto, representa um compromisso 

global firmado entre todos os 193 (cento e noventa e três) países-membros, dentre 

os quais encontra-se o Brasil, que estabelece 17 (dezessete) ODS, que, por sua vez, 

são desdobrados em 169 (cento e sessenta e nove) metas e 232 (trezentos e trinta e 

dois) indicadores. Trata-se de um acordo diferenciado, vez que se utiliza dos 

propósitos e princípios de pleno respeitos pelo Direito Internacional, conforme 

disposição da Carta das Nações Unidas, e encontra, ainda, respeito à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e aos tratados internacionais de direitos humanos, 

bem como resultado dos desdobramentos – e também atualizações e readequações 



 

 
 
 
394 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

– dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM – e da Cúpula Mundial de 

2005, também organizado pela Organização das Nações Unidades. 

O Brasil esteve presente em todas as sessões da negociação 

intergovernamental, inclusive com a proposição e assinatura de acordo que 

contempla Objetivos e metas que envolvem temáticas diversificadas, e que, ao 

mesmo tempo, representam parte dos objetivos da República Federativa do Brasil, 

como a erradicação da pobreza; a segurança alimentar e da agricultura; o direito à 

saúde; o direito à educação; a igualdade de gênero; o fornecimento de água e 

saneamento básico; a utilização de energias limpas; o crescimento econômico e 

desenvolvimento sustentável; a infraestrutura adequada à redução das 

desigualdades; o incentivo a cidades sustentáveis; a utilização de padrões 

sustentáveis de consumo e de produção; a mudança do clima; a proteção e uso 

sustentável dos mares, oceanos e dos ecossistemas terrestres; a manifestação de 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas e a seus meios de implementação, entre 

outros. 

A Agenda 2030 tornou-se, para o Brasil, uma oportunidade para que o Poder 

Executivo Federal, os Governos Estaduais, Distritais e Municipais e, ainda, a 

sociedade civil, enquanto protetores e detentores do dever de proteção ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determinado na própria 

Constituição, e, ainda, setores como o próprio mercado e a academia, avaliem sua 

própria atuação em relação ao desenvolvimento sustentável, e possam contribuir 

com a elaboração de estratégias para implementar os compromissos e metas 

assumidos pela Agenda, vez que há a necessidade de maior integração e 

coordenação dos atores envolvidos na busca por políticas públicas coerentes, em 

benefício a uma aplicação a longo prazo. Várias medidas, após a assinatura do 

acordo, passaram a ser analisadas nesse sentido, como as de reformas tributária, 

administrativa, trabalhista e previdenciária, e, principalmente, a aplicação de 

algumas posições judiciais favoráveis à sua implementação. 
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2 O RECURSO EXTRAODINÁRIO DE Nº. 654.833, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DE DEFESA DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030 

 

Em razão das próprias especificidades dos danos ambientais é que a 

aplicação da teoria da responsabilização objetiva, tradicionalmente aplicada no 

Brasil para a reparação de danos ambientais, adquiriu especial relevância. Trata-se 

de danos complexos, que não apresentam uma centralização evidente e linear, e que 

englobam situações, inclusive, de difícil apuração prática – como a denominada 

poluição histórica, que resulta da acumulação sucessiva e progressiva de dejetos 

variados e recebidos pelo meio ambiente natural, ou, ainda, quando o dano 

promovido não é visível, a título de prejuízos sofridos em um ambiente de trabalho 

insalubre por repetição. Trata-se de situações prováveis, e com foco na realização 

de danos futuros. Conforme Paulo Bessa Antunes (2015, p. 165), apesar das 

peculiaridades e dificuldades promovidas pelos danos ambientais, pode-se afirmar 

que o artigo 225 do texto constitucional, por mais que atribua certa dimensão 

humana ao meio ambiente, não estabeleceu qualquer mecanismo mais efetivo para 

a recuperação e prevenção dos danos causados aos seres humanos, mais 

especificamente o dano ecológico puro, e limitou-se à fórmula geral da 

responsabilidade – interpretada, majoritariamente, e, talvez, erroneamente, apenas 

como a objetiva.   

A teoria da responsabilização civil objetiva, segundo Annelise Monteiro 

Steigleder (2011, p. 171), tem resguardo no pressuposto da existência de uma 

atividade que implica riscos para a saúde e ao meio ambiente em si, impondo-se ao 

empreendedor a obrigação de prevenir riscos – princípio da prevenção – e de 

internalizá-los em seu processo produtivo – princípio do poluidor-pagador. Nesse 

quesito, a teoria do risco é costumeiramente denominada, sob a tutela do Direito 

Ambiental, como teoria do risco criado. Dispensa, outrossim, prova de culpa, e tem 

conexões históricas com posições europeias acerca da responsabilização civil pelo 

risco. Por ser objetiva, pressupõe o dano ou o risco de dano, bem como o nexo de 

causalidade entre a atividade e o resultado danoso, efetivo ou potencial, vez que, por 

via de consequência, há que se perquirir o nexo de causalidade, e verificar se há liame 
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entre a ação ou omissão e o dano provocado, para caracterizar a responsabilidade e 

gerar o dever de indenizar. Nesse sentido, afirma Maria Helena Diniz (2009, p. 391) 

que se torna irrelevante a aferição de culpa do poluidor ou da ilicitude de seu ato. A 

responsabilidade civil contemporânea, apesar de não mais ter apenas a reparação 

patrimonial como elemento central, é orientada em torno da preocupação com a 

vítima do dano, em que é possível aplicar-se, de forma mais geral, a características 

de cunho individualista ou personalíssimo, quando possível.  

Com relação, especificamente, ao Direito Ambiental, defende José Rubens 

Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala (2011, p. 212) que tanto o legislador 

constituinte, quanto o infraconstitucional estabeleceram ao poluidor ou degradador 

a obrigação de restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais, o que indica, em 

primeiro momento, que deve se tentar a restauração do bem ambiental e, somente 

tornando-se esta inviável, partir-se para a indenização por sucedâneo ou 

compensação. Essa estruturação da responsabilidade civil em matéria ambiental é 

consignada na noção de se restabelecer a harmonia e o equilíbrio que, anteriormente 

consolidados, foram violados pela atitude danosa que lhe constitui como a fonte 

geradora. Portanto, afirma-se expressamente em lei que se promoverá a um 

desestímulo de novas atitudes que sejam perpetradas, associada à ideia de 

reparação de um dano patrimonial ou extrapatrimonial. Nesse sentido, o princípio da 

conservação pode ser apontado como pressuposto relevante ao estabelecimento da 

indenização por dano ambiental, quando se exige que as sanções do Direito 

Ambiental estejam, em desasia, direcionadas à reconstituição, à restauração e à 

substituição do bem ambiental – quando possível. Mas não se pode olvidar que, 

conforme José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala (2011, p. 213), pelo 

meio ambiente suas composições físicas e biológicas modificadas por agressões 

que não consegue suportar, não poderá jamais ser verdadeiramente restabelecido, 

do ponto de vista ecológico, tal como ocorreria por um bem de estimado valor cultural 

que não mais poderá ser recuperado ou restaurado.  

Independente dessas questões, o Direito Ambiental brasileiro estruturou-se 

em torno de mecanismos de ressarcimento do dano ambiental patrimonial, quais 

sejam, o do retorno ao estado anterior à lesão e o cálculo da devida indenização 

pecuniária, e algumas posições doutrinárias já têm admitido a sua incidência para a 
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reparação de danos de caráter extrapatrimonial. A questão, portanto, está no evento 

danoso e sua responsabilização em razão e uma conduta que o causou, ou seja, no 

nexo de causalidade entre dano e conduta humana. O nexo de causalidade pode ser 

considerado como um dos elementos essenciais para a determinação da 

responsabilização civil, mas é, ao mesmo tempo, o aquele mais delicado e recheado 

de repercussões de ordem prática. Ainda na seara da responsabilização subjetiva, se 

há culpa e dano, não há qualquer tipo de responsabilidade quando não se pode 

apontar a sua causa geradora. Portanto, pode-se afirmar, conforme lição de Karina 

Marcos Bedran e Elizabeth Mayer (2013, p. 56), que o nexo de causalidade é o ponto 

de ignição de leis naturais sem as quais o dano jamais ocorreria, vez que submetido 

a critérios normativos, estes traduzem opções valorativas para sua aferição e 

adequação. Ao mesmo tempo, defende Annelise Monteiro Steigleder (2011, p. 172) 

que a identificação da causa de um dano implica em juízos valorativos, devidamente 

estruturados pelo ordenamento jurídico brasileiro, e que se fundamentam em 

escolhas, tais como aquelas de natureza social, de periculosidade da atividade, de 

proximidade temporal ou espacial entre ação e/ou omissão e o dano, probabilidades, 

entre outros.  

O nexo de causalidade deve ser analisado, conforme Karina Marcos Bedran e 

Elizabeth Mayer (2013, p. 57), a partir de juízos de adequação social, em que várias 

causas concorrem para o dano, podem levar a uma série de situação de ausência de 

responsabilização, como nas situações excludentes de responsabilidade por caso 

fortuito ou força maior – tufões, enchentes, tempestades, terremotos, entre outros – 

que favorecem o nível degradador, e que passam a invocar a culpa de terceiros ou da 

vítima, para evitarem o dever de indenizar. Isso, por si só, é uma situação violadora 

do princípio da precaução, em Direito Ambiental. 

Em razão das dificuldades enfrentadas em nível ambiental, tanto doutrina 

quanto jurisprudência assimilaram a Teoria do Risco Integral, vertente pertencente à 

Teoria dos Ricos aplicada à Responsabilização Civil, para determinarem as 

consequências decorrentes de situações de danos ao meio ambiente, independente 

de sua natureza – seja natural, artificial, do trabalho, cultural e, até mesmo, digital ou 

cibernético.  
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A vantagem auferida pela Teoria do Risco Integral, para Emerson Almeida 

Guedes e Clécia Lima Ferreira (2016, p. 14-15) é derivada, com relação ao nexo de 

causalidade, da Teoria da Causalidade Adequada, está com a colocação do perigo 

(potencial) como causador do dano, devendo-se, apenas, aferir se á liame causal 

entre a ação humana ou sua omissão e o dano promovido. 

O modelo de responsabilização do risco integral exige uma atitude cognitiva 

diferenciada do intérprete, que, por vezes, torna-se completamente alheia ao nexo de 

causalidade. Nesse quesito, pode-se afirmar que o risco integral foge, quase que 

completamente, aos pressupostos conceituais tradicionais da responsabilização 

civil, vez que, ainda que não haja nexo de causalidade, a responsabilidade irá se 

impor. Dessa maneira, defendem Emerson Almeida Guedes e Clécia Lima Ferreira 

(2016, p. 14-15) que, ainda segundo os pressupostos contemporâneos da 

responsabilidade civil, pautados, de modo progressivo, por flexibilizações e até 

presunções do nexo de causalidade, o risco integral demonstra-se afastado, e 

somente pode ser considerado quando imposto pela Constituição vigente, pelas leis, 

jurisprudência e sólidas e proporcionais razões normativas. 

Ao analisar-se as características inerentes ao dano ambiental, não há, sob um 

primeiro panorama, como defender-se a aplicação do risco integral para o Direito 

Ambiental. Apesar do forte apelo doutrinário nesse sentido, vez que uma parte dos 

autores a aplicam indistintamente, a aplicação carece de maior desenvolvimento 

teórico, e, por diversas oportunidades, é associada com a responsabilização objetiva 

como se fossem elementos complementares. Deve-se ressaltar que a aplicação do 

modelo do risco integral é costumeiramente associada com a responsabilização civil 

em âmbito administrativo, vez que, no Brasil, desde o texto constitucional de 1946, já 

representa o modelo geral de responsabilização civil do Estado, ao impor medidas de 

responsabilidade civil por atos e omissões de seus agentes e das pessoas jurídicas 

de direito público e de privado prestadoras de serviço público – entidades a 

Administração Indireta. Conforme esse modelo, o Estado somente se eximirá da 

indenização cabível se provar algumas das causas excludentes de responsabilidade 

civil, como o fato exclusivo da vítima; caso fortuito ou força maior, entre outras. 

Por outro lado, verifica-se que o modelo do risco integral dispensa, quase que 

em sua totalidade, o nexo de causalidade. Não aceita, portanto, de forma conceitual, 
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quaisquer excludentes de responsabilização. E difere, em muito, do modelo de 

responsabilização pelo risco criado ou causado, que implica em uma progressiva 

restrição das excludentes de responsabilidade civil. A teoria do risco, entretanto, tem 

ampla relação com o conceito de atividade. Sendo assim, conectar-se-á com a 

atividade realizada pelo ofensor, na qual este responderá sem culpa, salvo que haja 

uma excludente para romper o nexo de causalidade. Nesse ponto, diminui-se a 

importância das excludentes, que serão retraídas, sobretudo na responsabilidade 

objetiva pautada no risco. Trata-se de redução fundamental, e que atende aos 

anseios constitucionais para tanto. 

Ainda assim, existirá um espaço para as alegações de excludentes de 

responsabilização civil, sob pena de confirmar-se, por muito, uma série de injustiças, 

a depender do caso concreto analisado. Pode-se – e deve-se – criar um sistema de 

flexibilizações diante de uma análise precisa do nexo de causalidade. Nesse caso, 

mesmo as presunções são potencialmente adequadas para a aplicação do sistema 

de responsabilização civil, como ocorre, por exemplo, nos danos causados por 

fabricantes de cigarros. Não se pode olvidar, por sua vez, que a causalidade é um 

conceito jurídico, e não fático. Assim, decidir-se pela imputação ou não de 

determinado antecedente implica, inevitavelmente, em valorações. Portanto, torna-

se subjacente, à análise do caso concreto, apurar-se o nexo de causalidade por um 

juízo de valor, e que devem ser pautados sob critérios de respeito aos valores 

protegidos constitucionalmente, seus princípios e por respeito aos direitos e 

garantias fundamentais. Se restar aplicável, em qualquer situação, o modelo de risco 

integral às infrações ambientais, a discussão a respeitado da causalidade deve ser 

afastada em toda e qualquer lide ambiental. Entretanto, a depender das 

circunstâncias do caso concreto, essa medida pode parecer, por muito, injusta. 

Tome-se como exemplo um posto de combustíveis, que recebe seu abastecimento 

de forma regular e constante, todas as semanas. Se, em determinado momento, um 

terremoto de baixa escala, pouco perceptível, promove uma rachadura em um dos 

tanques subterrâneos, que é de difícil detecção, e o combustível vazado promover a 

poluição de um lençol freático da região, deverá ser responsabilizado o dono do 

posto de combustível? 
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Nem sempre os ofensores serão poderosos grupos econômicos, bem como 

nem sempre os danos ambientais assumirão proporções colossais, como no caso 

dos desastres ambientais de larga escala. Os atores envolvidos podem ser ofensores 

com baixo poderio econômico, e, como no caso mencionado acima, com nenhuma 

relação causal com o dano cuja indenização lhe será cobrada. Para tanto, deve-se 

apurar a responsabilização ambiental por modelos diferenciados, e que não ignorem 

o modelo constitucional brasileiro vigente, de cunho humanista e em respeito aos 

valores e princípios fundamentais.  

Apesar de gozar de constante aceitação por parte dos tribunais superiores, 

com destaque para as decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o modelo do 

risco integral é, por vezes, associado pela doutrina de forma equivocada. Algumas 

posições, inclusive, encontram-se em contradição. O modelo de risco integral é 

associado aos danos ambientais por serem estes de natureza diferenciada, que 

ensejariam a dispensa ou prova de culpa, e exigiriam apenas o dano e o nexo causal. 

Porém, pelos próprios termos do modelo de risco integral, não haveria de se analisar 

qualquer situação de causalidade, vez que, se a responsabilidade é objetiva, e adota-

se o risco integral, o nexo de causal não servirá a seu intuito. E ocorrem, por outro 

lado, uma série de argumentações sobre as inversões probatórias ou a necessidade 

de flexibilização do nexo causal. 

Como os bens ambientais juridicamente tutelados são considerados como um 

macrobem – bem de uso comum do povo – a sua reparação em sentido amplo, 

segundo Karina Mrcos Bedran e Elizabeth Mayer (2013, p. 52), por intermédio de 

indenizações, reparações em sentido estrito ou compensações, têm por intuito 

permitir que o meio ambiente lesado tente retornar ao status quo ante que 

apresentava, antes da ocorrência do dano. Entretanto, na maioria dos casos, torna-

se inviável a recuperação ou retorno ao estado anterior, o que, por si só, torna 

imprescindível a necessidade de manutenção e conservação.  

Por ser um bem de utilização comunitária e de titularidade difusa, que abrange, 

inclusive, as futuras gerações, não se trata de situações meramente patrimoniais – 

acondicionadas, tradicionalmente, na seara da responsabilização subjetiva – e nem 

meramente pessoais – que tornará, por outro lado, para a responsabilização objetiva. 

Mas, ainda assim – e talvez, por falta de maior embasamento teórico sobre a própria 
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estrutura da natureza jurídica do bem jurídico ambiental e os danos ambientais 

decorrentes de sua violação – se defende a aplicação do modelo de risco integral. O 

próprio STJ14 é defensor de que o dano ambiental não exclui a comprovação da 

efetiva ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente. Mas, 

ainda assim, permanecem em defesa do modelo do risco integral, com discussões 

sobre provas, inversões probatórias, flexibilizações, e até mesmo do tipo de demanda 

ambiental correspondente, que, por outro lado, podem ser resolvidas de outra forma. 

Em 17 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal – STF, concluiu o 

julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, que tem 

como relator o Ministro Alexandre de Moraes, e fixou a tese da imprescritibilidade da 

pretensão pela reparação civil de danos ambientais. Inclusive, restou reconhecida, 

por maioria de votos, a sua repercussão geral, sob a tutela de Repercussão Geral de 

nº. 999, nos seguintes termos: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”. O caso discutia o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério 

Público Federal – MPF, que pleiteava, entre outras questões, a reparação por danos 

patrimoniais ou materiais, morais e ambientais, decorrentes da extração madeireira 

ilegal, realizada, por oportuno, mediante invasões ocorridas no período 

compreendido entre os anos de 1981 a 1987, na área indígena pertencente à 

comunidade Ashaninka-Kampa do Rio do Amônia, no Estado do Acre. Os supostos 

infratores foram condenados em primeiro grau, bem como em segunda instância, e, 

mediante o não provimento do Recurso Especial perante o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, que defendeu, no REsp. de nº. 1.120.117/AC, cuja relatoria foi da 

Ministra Eliana Calmon, a imprescritibilidade das pretensões que suscitem reparação 

a danos ambientais. Nesse contexto, foi interposto Recurso Extraordinário ao STF. 

A matéria atrai atenções, em razão de julgados anteriores do próprio STJ, nos 

quais se defendeu a imprescritibilidade dos danos ambientais, como no REsp. 

647.493/SC15, de 2013, que tem como Ministro Relator João Otávio de Noronha; o 

                                                     
14 Conf. STJ, REsp. 1.378.705; Resp. 1.056.540, entre outros. 
15 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL. EMPRESAS MINERADORAS. 
CARVÃO MINERAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. [...] 7. A ação de 
reparação/recuperação ambiental é imprescritível [...] (STJ - REsp: 647493 SC 2004/0032785-4, 
Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Data de Julgamento: 22/05/2007, T2 - SEGUNDA TURMA. 
Data de Publicação: DJ 22/10/2007 p. 233) (grifo nosso). 
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REsp. 1.644.195/SC16, de 2017, e o REsp. 1.559.396/MG, ambos com Ministro Relator 

Herman Benjamin. Nas disposições inerentes ao RE de nº. 645.833 RG/AC, o Ministro 

Relator Alexandre de Moraes reconheceu sua repercussão geral, e defendeu a tese 

da imprescritibilidade dos danos ambientais, vez que ponderou a necessidade e 

relevância de serem estabelecidos parâmetros precisos e seguros quanto ao 

instituto da prescrição em situações de direitos transindividuais e individuais 

lesados por ação – ou omissão – humanas, tanto na forma direta quanto indireta. 

Quando julgado pelo Tribunal Pleno, extinguiu-se o processo, por votação da maioria, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, em 

virtude de uma transação realizada entre as partes, e que, por oportuno, prejudicou o 

recurso. Ainda assim, foram vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio 

Melo e Dias Toffoli, então presidente da casa, que deram provimento ao pleito. Ao 

final, foi estabelecida a tese da imprescritibilidade das pretensões de reparação civil 

de danos ambientais, por intermédio da apreciação do tema enquanto repercussão 

geral. 

O reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de 

dano ambiental pelo Supremo Tribunal Federal abre uma série de precedentes, dentre 

os quais os que questionam a aplicação da teoria do risco integral, bem como o da 

teoria do risco causado para infrações de ordem ambientalista, e permitem uma 

margem para a incidência de um novo posicionamento: o da teoria da 

responsabilidade objetiva agravada ou do risco agravado. A teoria da 

                                                     
16  CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROPTER REM. 
IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. REPOSIÇÃO 
FLORESTAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE 
DE COTEJO ANALÍTICO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC. ÓBICE DAS SÚMULAS 284/STF e 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO 
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente para 
esquivar-se de reparar dano ambiental advindo de obrigação propter rem. Aduz prescrição para retirar 
a averbação da obrigação ambiental do registro de imóveis antes de proceder ao reflorestamento. O 
recurso visa à anulação do acórdão a quo, alegando a necessidade de enfrentamento de questão que 
não teria sido julgada. 2. Corretamente, o Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ 
primeiro reconhece a imprescritibilidade da pretensão reparatória de dano ao meio ambiente, e, 
segundo, atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, solidária e propter rem à 
responsabilidade civil ambiental, considerando irrelevante, portanto, qualquer indagação acerca de 
caso fortuito ou força maior, assim como sobre a boa ou a má-fé do titular atual do bem imóvel ou 
móvel em que recaiu a degradação [...] (STJ - REsp: 1644195 SC 2016/0326203-1, Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Data de Julgamento: 27/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 
08/05/2017) (grifo nosso). 
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responsabilização objetiva pode ser utilizada para aplicar-se uma situação de 

responsabilidade independente da existência de ânimo, e concede amplo destaque, 

conforme ressaltado anteriormente, à noção de causalidade, enquanto vínculo entre 

o risco da atividade e o dano considerado injusto, nos termos do art. 927, parágrafo 

único, do Código Civil de 2002. Entretanto, são admitidas uma série de excludentes 

do nexo de causalidade, devidamente expressas no próprio texto civil, quais sejam: 

caso fortuito ou força maior; fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro, entre outros. 

Pela teoria do risco integral, a responsabilidade objetiva adquire um caráter 

absoluto, inafastável, que se traduz em pura causalidade: uma vez causado o dano, 

há a responsabilidade. Porém, em certa medida, sua aplicação é por deveras 

problemática. O perfil constitucional adotado para os bens ambientais prestigia a 

proteção aos bens em si, bem como da geração presente e futura, e, necessita de 

maior proteção à vítima, com reparação integral e sem olvidar da desigualdade 

substancial em cada caso, o que, por si só, se correlaciona com o primado da 

solidariedade social. A responsabilidade civil objetiva por risco agravado, portanto, 

diferencia-se da responsabilidade civil comum em razão da mudança de foco em um 

dos elementos centrais da responsabilização: o da ação ou conduta humana. 

Enquanto nesta a ação ou conduta humana é elemento central, vinculado ao dano 

promovido em razão do nexo de causalidade, a ação ou conduta humana são 

adaptados, naquela, para a conexão entre o dano promovido e a atividade 

desenvolvida, com redução, inclusive, da dependência do nexo de causalidade – e, 

por conseguinte, diminuição do número de flexibilizações ou mitigações de seus 

preceitos, quando aplicados na teoria da responsabilização por risco integral. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que um eventual afastamento do nexo de 

causalidade exige uma estreita relação entre o dano e a atividade desenvolvida pelo 

ofensor. Portanto, apenas será juridicamente possível – e, por deveras, justo – 

imputar uma situação de responsabilização civil para indenização, compensação ou 

reparação sem nexo de causalidade a alguém, se o vínculo entre o dano e a atividade 

desenvolvida forem estreitos e interligados. Na responsabilidade civil objetiva por 

risco agravado os fatos que excluiriam o dever de indenizar, uma vez considerados 

como fortuitos externos, passam, com o decorrer de sua construção doutrinária e 
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jurisprudencial, a serem considerados como fortuitos internos. Podem-se citar, 

como exemplo, duas posições adotadas pelo STJ sobre a temática. 

No REsp. de nº. 401.39717, decidiu o STJ que não configura fortuito externo a 

sucção, pelas turbinas das aeronaves de grandes pássaros habituados a voarem 

grandes alturas, como os urubus. Tratar-se-ia, na verdade, em hipótese de fortuito 

interno. Portanto, se a aeronave é danificada pela sucção de grandes pássaros, 

impõe-se cautela para que o maquinário seja devidamente revisto e os passageiros 

remanejados para voos alternativos em outras companhias. No caso, o atraso por si 

só decorrente desta operação é considerado como causador da responsabilização 

da empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece. 

Da mesma forma, quando da edição da Súmula de nº. 479, o STJ determinou 

que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias”. Nesse caso, as fraudes praticadas por terceiros em relação a 

cartões de crédito, como danos resultantes de clonagem, interceptação de cartões, 

entre outros, ou ainda fraudes pela internet, como a subtração de numerário em 

contracorrente, serão apuradas com desconsideração do fato de terceiro, vez que se 

trata de fortuito interno, pelo qual o banco responderá independente de culpa. Pode-

se auferir, pelas posições elencadas acima, que os responsáveis se vinculam aos 

danos em razão destes estarem conexos às suas atividades, ainda que provenientes 

de terceiros. Trata-se da responsabilidade civil objetiva por risco agravado. Nos 

casos mencionados, se houver vínculo com os riscos da atividade, já haverá a 

responsabilização, ou seja, não responderão os responsáveis por quaisquer danos 

que as vítimas sofreram, mas apenas aqueles vinculados às suas atividades. E 

                                                     
17  RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO EM VÔO C.C. 
ADIAMENTO DE VIAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL - HIPÓTESES DE EXCLUSÃO - CASO FORTUITO 
OU FORÇA MAIOR - PÁSSAROS - SUCÇÃO PELA TURBINA DE AVIÃO. A responsabilização do 
transportador aéreo pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem 
programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de responsabilidade civil. 
- As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo tragamento de urubus, constituem-se em fato 
corriqueiro no Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso 
fortuito. É dever de toda companhia aérea não só transportar o passageiro como levá-lo incólume ao 
destino. Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o 
maquinário revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras companhias. O atraso 
por si só decorrente desta operação impõe a responsabilização da empresa aérea, nos termos da 
atividade de risco que oferece (STJ - REsp: 401397 SP 2001/0196968-6, Relatora: Ministra Nancy 
Andrighi. Data de Julgamento: 27/06/2002. Data de Publicação: DJe 09/09/2002). 



 

 
 
 

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior; Daniel Pagliuca | 405 

 

outros casos podem ser mencionados, como, por exemplo, no caso dos planos de 

saúde, que respondem por quaisquer danos que um passageiro de transporte 

interestadual vier a sofrer no trajeto de sua viagem. 

Os planos de saúde responderão por todos os danos conexos à sua atividade, 

ainda que sejam falhas ou omissões em relação aos deveres de cooperação, 

esclarecimento e informação. Assim, se um plano de saúde deixa de comunicar, 

individualmente, o paciente acerca do descredenciamento de determinado médico 

ou hospital, violará o dever de informar, de modo completo, claro e eficiente. O 

mesmo ocorre quando nega atendimento de urgência, em momento delicado para a 

vida do paciente ou de sua família, quando normalmente estará fragilizado pelo 

acidente sofrido na viagem. Dessa maneira, pode, inclusive, conforme Cristiano 

Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald (2019, p. 1079), o 

plano de saúde não responder nos casos de seguros-saúde – quando os médicos 

são escolhidos pelos próprios pacientes, sem qualquer credenciamento ou 

interferência – em que não se exercitará sua atividade, apenas condicionando-se a 

reembolsá-lo posteriormente, por força de contrato. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir, diante de todo o exposto, que o reconhecimento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, da imprescritibilidade das infrações que promovam danos 

ambientais, permitiu uma abertura teórica à aplicação da Teoria do Risco Agravado 

no Direito Ambiental, em substituição às Teorias do Risco Integral e do Risco 

Causado, que, em muito, enfrentam dificuldades para a regulamentação e tratamento 

dos danos ambientais que envolvam reparações patrimoniais individuais. Os 

tribunais brasileiros, principalmente pela incidência de atuação do Superior Tribunal 

de Justiça, realizaram, durante anos, uma série de decisões díspares na seara do 

Direito Ambiental, e, apesar de relativo consenso acerca dos danos patrimoniais de 

natureza difusa, muito restou sem solução efetiva quando analisados os danos 

patrimoniais de natureza individual, que, inclusive, não são abrangidos pelas 

hipóteses expressamente previstas de atuação das Ações Civis Públicas.   
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É nesse sentido que se defende uma abertura, pelo reconhecimento da 

repercussão geral da imprescritibilidade dos danos ambientais, para a realização da 

Teoria do Risco Agravado, mais adequada às searas ambientais e cobrindo, inclusive, 

os danos patrimoniais de cunho individual, a fim de serem alcançados os primados 

protetores do meio ambiente, bem como as regras e princípios inerentes ao Direito 

Privado, notadamente o Direito Civil brasileiro, acerca da Responsabilidade Civil. 

Essa medida, por si só, permite a aplicação sistemática dos Objetivos ao 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, bem como permite maior 

abrangência à utilização de políticas públicas direcionadas ao meio ambiente, com 

utilização de diversos instrumentos a facilitar os índices de representação, 

responsabilidade e fiscalização dos empreendimentos ou indivíduos que promovam 

danos ambientais e aos quais caberá a devida reparação. Assim, o ajuste da 

reparação de danos ambientais a uma sistemática pautada na razoabilidade e na 

proporcionalidade de suas medidas, em muito favorecem a atuação do mercado na 

seara e, ao mesmo tempo, estabelecem bases de vinculação ao direito fundamental 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao dever de proteção promovido 

pelo Poder Público e pela sociedade civil.      
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Fábio Freitas Schilling Marquesan2 

 

Resumo 

Questionando como os capitais dos agentes do setor agrícola determinam suas 

posições na estrutura do campo social, objetiva-se descrever como os capitais dos 

agentes do setor agrícola determinam suas posições na estrutura do campo social 

da produção de sementes em um município do semiárido brasileiro. Para isso 

considerou-se as distintas espécies de capitais como formas de poder ou forças dos 

agentes em disputa, admitindo sua classificação em econômico, cultural e social, e 

sua resultante: o poder simbólico dos agentes. Quanto ao método, o trabalho é 

qualitativo e descritivo, usando como procedimento a pesquisa documental e de 

campo, envolvendo 14 agentes entrevistados durante agosto e outubro de 2018, e 

como lócus o município de Icó, localizado no estado do Ceará. Constatou-se que há 

uma manutenção da posição dos agentes desse campo ao longo do tempo, 

evidenciando uma disposição dos capitais voltada à manutenção dessas posições, 

indicando indisponibilidade para subversão das mesmas. 

Palavras-chave: Crioula. Agrícola. Bourdieu. Estrutura. Organizações. 

 

Abstract 

Questioning how the capitals of agents in the agricultural sector determine their 

positions in the structure of the social field, the objective is to describe how the 
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capitals of agents in the agricultural sector determine their positions in the structure 

of the social field of seed production in a municipality in the Brazilian semiarid region. 

For that, the different types of capital were considered as forms of power or forces of 

the agents in dispute, admitting their classification as economic, cultural and social, 

and its result: the symbolic power of the agents. As for the method, the work is 

qualitative and descriptive, using documentary and field research as a procedure, 

involving 14 agents interviewed during August and October 2018, and the locus of the 

municipality of Icó, located in the state of Ceará. It was found that there is a 

maintenance of the position of the agents in this field over time, showing a capital 

disposition aimed at the maintenance of these positions, indicating unavailability for 

their subversion. 

Keywords: Creole. Agricultural. Bourdieu. Structure. Organizations. 

 

Introdução 

 

O Brasil é inegavelmente uma potência no que diz respeito ao agronegócio 

mundial. Mesmo frente ao relativo enfraquecimento econômico e às crises políticas 

e institucionais que o País tem vivido a partir de meados da segunda década do 

Século XXI, o setor agrícola tem se mostrado eficiente e com altas taxas de 

crescimento anual. Trata-se de um setor de grande importância econômica tanto 

interna como externamente, sendo elemento de vantagem competitiva para o país. 

Mas o crescimento do setor demanda diretamente elevadas quantidades de recursos, 

sobretudo ambientais, o que provoca toda ordem de discussões e tomadas de 

posição, além de abarcar questões de cunho econômico, social, cultural, político e 

etc. 

Sendo o Brasil um país de história e estrutura econômica baseada no setor 

agrícola, a situação desse setor impacta a vida de uma ampla gama de cidadãos, 

tanto por conta dos preços dos produtos para o consumidor, como também por 

determinações nas políticas econômicas e sociais que afetam, diretamente, a 

produção. 

A importância atribuída ao setor, associada às muitas discussões que 

emergem dos diferentes elos das diferentes cadeias produtivas agrícolas brasileiras, 
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estrutura uma realidade que abarca aspectos econômicos, sociais e organizacionais 

que acabam por determinar padrões de relações e disputas de interesses em torno 

de elementos específicos do setor, o que por sua vez direciona decisões e 

posicionamentos quanto a programas governamentais, políticas de gestão 

mercadológica e legislações nacionais. 

Torna-se então relevante entender como se dão essas relações, sobretudo, 

como elas se dão no campo social da produção de sementes, que engloba empresas, 

instituições do Estado, e organizações com e sem fins lucrativos. 

Assim é necessário considerar que no campo social, as relações de conflito 

bem como de cooperação se dão com o uso de poder por parte dos agentes, 

sobretudo pelas diferentes formas de capital como força ou arma usada para sua 

conservação ou transformação. As distintas espécies de capital são, por sua vez, 

diferentes formas de poder, classificáveis em capital econômico, cultural e social, 

basicamente (BOURDIEU, 1983; ROSA FILHO, 2007). 

No que se refere à produção agrícola, cabe considerar o oligopólio dos 

insumos, tanto em defensivos, equipamentos, maquinários ou mesmo, 

conhecimento aplicado. Ao se considerar os insumos, muitas pesquisas acadêmicas 

focam na eficiência e na rentabilidade de produtos e técnicas, mas para além de 

estudos focados em eficiência, o setor abre margem para discussões e pesquisas 

em aspectos mais específicos. Esse é o caso da produção de sementes. Diante disso 

emerge um coletivo de fatores que determinam o modus operandi (BOURDIEU, 1989), 

sobretudo econômico, político e social, fazendo com que a semente alcance uma 

condição ulterior às cadeias produtivas agrícolas, perfazendo uma estrutura de 

campo social, uma vez que as sementes são portadoras de mensagens genéticas e 

culturais (PETERSEN et al, 2013).  

A semente, no entanto, apenas reflete o que ocorre com todos os outros 

insumos, e, por sua vez, com toda a realidade do campo social. É o posicionamento 

de cada agente dentro do campo que determina as relações, as decisões e toda a 

significância compreendida e admitida por eles mesmos. Em uma ampla disputa de 

interesses, os agentes se alocam e realocam-se de modo a valorarem seus 

diferentes capitais em detrimento do capital dos demais (BOURDIEU, 1989). 
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Desse modo, partindo da indagação: como os capitais dos agentes do setor 

agrícola determinam suas posições na estrutura do campo social? O trabalho aqui 

apresentado objetiva descrever como os capitais dos agentes do setor agrícola 

determinam suas posições na estrutura do campo social da produção de sementes 

em um município do semiárido brasileiro. 

Notadamente, ao descrever o sistema de disposições e as tomadas de posição 

dos agentes, se almeja aqui ir além da descrição da doxa que comumente é oferecida 

no meio técnico e acadêmico, e que consequentemente se incorpora ao meio social 

e é reproduzida de forma axiomática. A compreensão das relações de poder, usando 

para isto o caso da produção de sementes, vai além do minimalismo de uma 

pesquisa que encontra seu fim em si mesmo, pois essa compreensão pretende 

ultrapassar as barreiras de uma produção científica simplista e alcançar uma 

reflexão intelectual aguçada de contextos sociais específicos, e muitas vezes 

negligenciada. 

 

2 Habitus, Campo Social e Capital 

 

A pretensão de expor as discussões que circundam as relações de poder no 

campo da produção de sementes depende, entre outras coisas, da não redução das 

discussões a um caráter puramente mercadológico, o que encurtaria a amplitude 

social que esse campo abarca. Compreender o que é trabalhado por Bourdieu (1989) 

depende, primeiramente, da apreciação do que ele chama de habitus. Bourdieu (1989) 

dispensa fazer o que ele chama de genealogia dos conceitos, uma vez que esses não 

são gerados por partenogênese teórica e acabam sendo reproduzidos com poucas 

agregações quando comparados às suas citações pregressas. 

Com isso, parte-se da perspectiva que “a noção de habitus exprime, 

sobretudo, a recusa a toda uma série de alternativas nas quais a ciência social se 

encerrou a da consciência (ou do sujeito) e do inconsciente, a do finalismo e do 

mecanicismo, etc.” (BOURDIEU, 1989, p. 60). Essa noção permite, segundo Bourdieu 

(1989), romper com o paradigma estruturalista sem cair na velha filosofia do sujeito 

ou da consciência, a da economia clássica e do seu homo economicus que regressa 

na contemporaneidade com a nomenclatura de individualismo metodológico. 
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Desse modo, depreende-se que o campo compõe-se da estrutura de relações 

objetivas (BOURDIEU, 1989), de modo que enquanto espaço determinado pelas 

pessoas que pertencem a ele estrutura-se com indivíduos que concordam ou 

discordam das regras que o determinam e o regem. Nesse contexto o habitus é 

condição e condicionante do campo, pois o indivíduo precisa ter características e 

adaptação ao habitus para conviver em grupo, caso contrário será excluído do campo 

(JANOWSKI, 2014). 

Logo, o campo é o espaço de práticas específicas, com relativa autonomia e 

dotado de história própria, caracterizando-se como um espaço de possibilidades que 

tende a orientar a busca dos agentes e definir um universo de problemas, referências 

e marcas intelectuais (LIMA, 2010), ele se configura assim como um sistema de 

coordenadas inter-relacionadas que se deve ter pelo menos em mente, para se entrar 

no jogo, de modo que para entrar no jogo, é necessário saber manejar esse sistema 

de coordenadas (id, 2010). 

Nesse sistema de coordenadas Bourdieu (1989, p. 13) propõe que a 

“existência de um campo de produção especializado é condição do aparecimento de 

uma luta entre a ortodoxia e a heterodoxia as quais têm de comum o distinguir-se da 

doxa, ou seja, do indiscutido”. 

Sendo o campo social um espaço de luta, de disputa, torna-se então salutar 

que se conheçam as estratégias e as “armas” usadas pelos agentes que se 

encontram em luta. Pois só assim é possível diferenciar os limites de força e de 

capacidade de defesa desses agentes. 

Uma vez que o capital pode ser definido como poder e capacidade de 

produção de benefícios (ROSA FILHO, 2007) sua acumulação requer tempo, e isso 

tem a tendência de manter sua existência (id, 2007). 

As diferentes espécies de capital são diferentes formas de poder, forças ou 

trunfos dos agentes em disputa, e “se classificam em capital econômico, capital 

cultural e capital social” (BOURDIEU, 1983; BOURDIEU, WACQUANT, 1992, apud, 

ROSA FILHO, 2007, p. 25). 

Rosa Filho (2007) apresenta um entendimento sobre os capitais. Para ele, os 

bens materiais, os títulos de propriedades, as finanças e o dinheiro constituem o 

capital econômico; o investimento temporal pessoal por meio da transmissão 



 

 
 
 
416 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

hereditária na família, de conhecimentos, habilidades manuais e as práticas 

linguísticas formam o capital cultural; enquanto o capital social se dá pela somatória 

dos recursos reais que provêm das posses duráveis de uma rede de relacionamentos 

tanto pessoais quanto familiares, ao ponto que esta rede se dá por reconhecimento 

mútuo e do pertencimento a um grupo. 

Para Bonamino et al. (2010), o capital econômico, na forma de fatores de 

produção, terra, fábrica e trabalho, assim como no conjunto de bens econômicos 

exemplificados pelo dinheiro, pelo patrimônio e pelos bens materiais, pode ser tanto 

acumulado, como reproduzido e até ampliado por meio de investimento econômico, 

culturais, e à obtenção ou manutenção de relações sociais que estabelecem vínculos 

economicamente úteis. 

Nesse sentido, de luta e disputa por poder, exemplificada pela resistência 

camponesa e formatação de forças produtivas emancipatórias, Martins (2017) cita 

que ainda que submetida às relações sociais capitalistas, os movimentos 

camponeses em sua luta de resistência à expropriação e à exploração praticadas 

pelo sistema, notadamente em busca da acumulação e manutenção do capital 

econômico, desenvolvem lutas anti-capitalistas e geram diversas práticas sociais 

que sinalizam alguns pilares de uma nova forma de organização societária, sendo a 

agroecologia um destes exemplos. 

Fagundes (2017) chama atenção para o fato de o conceito de capital cultural 

ter que ser pensado como atributo essencial para compreender mais amplamente o 

que é um campo. Segundo Bourdieu (1979, p. 76) o capital cultural pode ser 

incorporado, objetivado e institucionalizado, podendo assim existir nesses três 

estados, de modo que sua acumulação inaugural “começa desde a origem, sem 

atraso, sem perda de tempo, pelos membros das famílias dotadas fortemente deste 

capital”. 

Desse modo, para impor-se nas lutas que os opõem a outras frações 

dominantes, os burgueses da indústria e dos negócios, cujo poder e autoridade 

repousam capital cultural, devem alcançar seus interesses particulares a um grau de 

universalização superior, e inventar uma versão chamada de "progressista" da 

ideologia do serviço público e da meritocracia (BOURDIEU, 1996). 
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Nessa perspectiva, a cultura dominante contribui para a integração real da 

classe dominante; para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, 

a desmobilização das classes dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida 

por meio do estabelecimento das distinções e para legitimação dessas distinções 

(BOURDIEU, 1989). 

Tomando por base o capital cultural que por seu estado determina quem 

possui ou não o conhecimento, Petersen et al (2013) expõe a relação entre sementes 

e grãos como uma falsa dicotomia apresentada como uma expressão sintética das 

contradições entre os paradigmas da modernização agrícola e da agroecologia. Para 

eles seria na verdade uma dialética versada entre controle e autonomia sobre os 

fatores de produção que corresponderiam a relações de poder que fundam projetos 

sociais opostos entre agentes do agronegócio, organizações e os movimentos 

sociais. 

Quanto ao capital social, Bourdieu (1996, p. 133) o define como “a condição e 

o efeito de uma gestão bem-sucedida do capital coletivo dos membros da unidade 

domestica”. Nessa perspectiva, este capital só “pode se reproduzir pela reprodução 

da unidade social elementar que é a família” (id, 1996, p. 177). 

Uma vez que “todo campo social, seja o campo científico, seja o campo 

artístico, o campo burocrático ou o campo político, tende a obter daqueles que nele 

entram essa relação com o campo que chamo de illusio” (BOURDIEU, 1996, p. 140), 

o Illusio corresponderia assim ao fato de ser capturado pelo jogo, envolvido por ele.  

Assim, os agentes podem querer inverter as relações de força no campo, 

porém, é por isso mesmo que eles reconhecem os alvos, exatamente por não serem 

indiferentes. Nessa perspectiva, o fato de querer fazer uma revolução em um campo 

depende antes da concordância com o que é essencial, do que é tacitamente exigido 

pelo campo, pois assim se saberia que o campo é importante, e que o que está em 

jogo nele é tão importante que um agente chegaria a desejar fazer uma revolução 

nesse campo (BOURDIEU, 1996). 

Desse modo, uma vez que se pretenda questionar o posto no campo social, é 

necessário antes, aceitar a doxa, haja vista que tal condição é a exigência preliminar 

para o ingresso no jogo. Uma vez que se admita o que é posto no campo, é possível, 

a depender das relações, do “tecido social” estabelecer-se de um dado lado do 
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campo, e a partir de então despender de força, uma vez que ele se constitui de lutas. 

Notadamente o que determina como as lutas se darão, é à disposição dos diferentes 

tipos de capital pelos agentes presentes. 

Londres (2006, p. 22) apresenta dois casos da safra 2004/2005 de relevante 

importância para o entendimento de como se apresenta o capital social no campo 

aqui estudado, uma vez que a relação entre as organizações é o elemento base de 

caracterização deste capital: 

 

O primeiro foi alcançado pelo Sintraf – Sindicato dos Trabalhadores na 

Agricultura Familiar, de Anchieta, em Santa Catarina. A recusa do SEAF em 

atender os agricultores que haviam utilizado sementes crioulas motivou 

pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC a reunirem 

documentos sobre as pesquisas desenvolvidas com as variedades locais e a 

assinarem uma declaração atestando a qualidade e a viabilidade das sementes. 

De posse deste material, os agricultores foram à Justiça e conseguiram ser 

atendidos pelo seguro. O segundo caso, igualmente interessante, aconteceu no 

município de Bituruna, no Paraná. Lá, cerca de 700 agricultores foram 

prejudicados pela seca na safra 2004/2005 e tiveram o seguro negado pelo SEAF. 

Os agricultores de Bituruna desenvolveram uma parceria com a Universidade 

Estadual de Londrina, semelhante à de Anchieta com a UFSC. 

 

Práticas sociais como essas, oriundas de movimentos camponeses geram 

conhecimentos novos, notadamente com profundo conteúdo emancipatório, haja 

vista serem esses processos de defesa das sementes crioulas, e na contraposição 

às sementes geneticamente modificadas (MARTINS, 2017). 

É necessário, contudo, trazer a luz desta discussão aquele capital que atende 

diretamente ao leque de interesses deste trabalho, depreendendo assim o que 

Bourdieu apresenta como capital simbólico.  

Quando Bourdieu (2013) discorre sobre capital simbólico, considerando-o 

como as formas de lucro e de poder que assegura, ele reforça que este – capital 

simbólico - só existe na relação entre as propriedades distintas e distintivas, tais 

como língua, roupa, ou mobília, e os indivíduos ou grupos dotados de esquemas de 

percepção e de apreciação, que os predispõem a reconhecer essas propriedades 
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instituindo-os como formas transformadas e irreconhecíveis das posições nas 

relações de força. 

É necessário entender que há uma defesa do poder simbólico por Bourdieu 

(1989) para o qual é mediante esse “poder” que as classes dominantes são 

beneficiárias de um capital simbólico, disseminado e reproduzido por meio de 

instituições e práticas sociais, que lhes possibilitam exercer o poder. Para ele esses 

símbolos seriam instrumentos por excelência, da integração social e tornam possível 

se obter o consenso acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social dominante. 

Com isso, ao considerar os capitais dos agentes de um campo, deve-se 

sempre lembrar que para Bourdieu (2013) o capital simbólico dos que dominam a 

“alta sociedade” independe dos desprezos ou das recusas, dos julgamentos 

recíprocos. Segundo ele, esta forma de capital é a forma sublimada de que se 

revestem realidades tão claramente objetivas como aquelas registradas pela física 

social. 

 

3 O capital simbólico segundo Bourdieu 

 

As estratégias dos agentes e das instituições que estão envolvidas nas lutas, 

isto é, suas tomadas de posição dependem da posição que eles ocupam na estrutura 

do campo, na distribuição do capital simbólico específico institucionalizado ou não, 

e que através da mediação das disposições constitutivas de seus habitus, inclina-os 

tanto a conservar como a transformar a estrutura dessa distribuição, logo, a 

perpetuar as regras do jogo (BOURDIEU, 1996). 

A questão é que mesmo que as diferenças sejam apenas uma crença dos 

agentes, e assim existindo em função dessa crença, é necessário admitir que essas 

diferenças objetivas resultem em distinções, que são feitas pelos próprios agentes 

presentes no campo. Para Bourdieu (2008), toda diferença reconhecida, aceita como 

legítima, funciona por isso mesmo como um capital simbólico que obtém um lucro 

de distinção. 

Nessa perspectiva, é necessário entender como se dá a existência do capital 

simbólico nas relações entre os agentes, pois esse capital e as formas de lucro e de 
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poder que assegura, só existe na relação entre as propriedades distintas e distintivas 

como corpo correto, língua, roupa, mobília e indivíduos ou grupos dotados de 

esquemas de percepção e de apreciação que os predispõem a reconhecer essas 

propriedades, ou seja, a instituí-los como estilos expressivos, formas transformadas 

e irreconhecíveis das posições nas relações de força (BOURDIEU, 2013). 

Com isso, o posicionamento de cada agente na estrutura do campo acaba por 

influenciar as estratégias que eles despenderam nessa tomada de posição, de modo 

que os indivíduos ou os grupos laçam mão de seus esquemas de percepção para 

confrontarem-se. Segundo Lima (2010, p. 16) a depender da posição que ocupam na 

estrutura do campo, em função de capital simbólico específico, os agentes tomam 

posição, que podem ser de legitimação ou de subversão, em confronto permanente 

com as forças de conservação, o que não implica em mudanças dos princípios de 

poder que estruturam um campo. 

Essa condição de posicionamento é suficiente para se considerar que os 

esquemas de percepção dos agentes resultam nas classes, ao ponto que as classes 

seriam na perspectiva de Bourdieu, existentes em função do emprego destes 

esquemas pelas pessoas, é ai que se percebe o estruturalismo proposto por 

Bourdieu, pois segundo Wacquant (2013, p. 91): 

 

[...] o “estruturalismo genético” de Bourdieu propõe que as classes existem na 

medida em que as pessoas empregam esquemas de percepção, apreciação e 

ação baseados em classe e originários das divisões objetivas do espaço social, 

que ativam e inscrevem essas divisões nas relações sociais e nas lutas políticas. 

Todavia, o alinhamento da posição, da disposição e da prática de classe nos 

diferentes microcosmos que compõem uma sociedade diferenciada é uma 

realização prática, que depende do trabalho de empreendedores simbólicos em 

competição, contanto que “o mundo social possa ser expresso e construído de 

diferentes maneiras”, de acordo com princípios de categorização diferentes (grifo 

do autor). 

 

O trabalho de Bourdieu apresenta então uma abrangência considerável, com 

uma capacidade de associação de extrema relevância na compreensão de como o 

espaço social se estrutura. A mera consideração de um conjunto de reações 
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polarizadas e minimalistas entre “um” e “outro”, é expandida por Bourdieu ao 

considerar que há um conjunto de relações sociais que se justifica pelo conceito de 

campo, é ai que Wacquant (2013, p. 91) afirma que: 

 

Rompendo tanto com as teorias liberais das elites quanto com a visão marxista 

da hegemonia capitalista, que foca exclusivamente na divisão vertical entre 

governantes e governados, Bourdieu descarta a noção substancialista de “classe 

dirigente” em favor do conceito relacional de campo de poder (grifo do autor). 

 

Sendo assim, o capital simbólico pressupõe um conjunto de esquemas de 

percepção que existem segundo as crenças dos agentes presentes em campo, 

provocando assim uma serie de divisões, que alimentam o que se pode aqui 

denominar-se de classes, que por sua vez ativam e inscrevem essas divisões nas 

relações sociais e nas lutas políticas. 

 

4 Materiais e Método 

 

O trabalho aqui proposto caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa 

(DENZIN; LINCOLN, 2006), que concordando com Gil (2010) quanto ao objetivo da 

pesquisa, este se caracteriza como descritivo, já que busca registrar e descrever as 

características do ambiente organizacional da produção de sementes. Fez-se ainda 

uso de pesquisa documental e histórica, por meio do uso de documentos públicos 

(LAKATOS, 2003). Realizou-se ainda pesquisa de campo, que segundo Prodanov e 

Freitas (2013) estuda um único grupo ou uma comunidade em termos de sua 

estrutura social, consequentemente ressaltando assim a interação entre os 

componentes deste grupo ou comunidade. 

Quanto à coleta de dados, realizaram-se duas etapas: a primeira se deu 

mediante dados secundários, na qual foram selecionadas as informações 

disponíveis em sites de agentes e em documentos técnicos e oficiais disponíveis na 

Internet, correspondendo à “pesquisa documental” (WOLFF, 2004). A segunda fase 

se deu com a coleta dos dados primários através de entrevistas. Optou-se pela 
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entrevista do tipo semiestruturada, que contem perguntas abertas já em um roteiro 

construído previamente (TRIVINÕS, 1994). 

Como sujeitos da pesquisa foram considerados todos os agentes presentes 

no município de Icó-Ce que possuem relação direta ou indireta com o setor de 

sementes. Os procedimentos metodológicos consideram assim todos os agentes 

que possuem relação com o campo social pesquisado, tomando por base sua 

atuação no campo: bancos, empresas privadas, instituições do estado, sindicatos, 

associações e movimentos sociais e produtores rurais. 

Todos os agentes foram consultados previamente por meio de visita pessoal 

do pesquisador para agendamento das entrevistas. O período de visitas pessoais 

ocorreu durante o mês de Agosto de 2018, usando como lócus o município de Icó 

localizado no estado do Ceará, e as entrevistas foram realizadas entre agosto e 

outubro do mesmo ano.  A tabela abaixo apresenta a quantidade de agentes e seus 

representantes entrevistados na pesquisa, além do tempo de cada entrevista e a 

forma de registro permitida por cada entrevistado. 

 

Tabela I – Descrição das entrevistas com os agentes relevantes no campo estudado 
 

Agente Qt Entrevistado 
Tempo de 

Entrevista 
Forma de registro 

Empresa de Assistência Técnica Extensão 

Rural do Ceará - EMATERCE 
1 1 Técnico Agrícola 17 min 14 s Áudio e Escrita 

Companhia Nacional de Abastecimento - 

CONAB 
1 

1 Gerente e 
1 Técnico  

17min 44 s Áudio e Escrita 

Escola Estadual de Educação Profissional 
- EEEP 

1 

Coordenador do Curso 

Técnico em 
Agronegócio e 

24 Alunos 

56min 56s Áudio e Escrita 

Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais do Município de 
Icó – STTR-ICO 

1 Presidente do Sindicato 9min 16s Áudio 

Secretaria Municipal de Agricultura e 

Recursos Hídricos - SMARH 
1 1 Agrônomo 14min 40s Áudio 

Banco do Brasil - BB 1 
1 Gerente Geral e 

1 Técnico Projetistas. 
44min 44s 

Gerente: sem registro; 
Técnico: Áudio 

Comissão da Pastoral da Terra – CPT 1 1 Representante Local 29min 7s Áudio 
Movimento dos Pequenos Agricultores - 

MPA 
1 1 Representante Local 29min 41s Áudio 

Associação do Distrito de Irrigação de Icó 

- Lima Campos – ADICOL 
1 

Presidente da 

Associação 
19min 30s Áudio 

Empresas de Comercialização de Insumos 

Agrícola 
4 

1 Proprietário de cada 

Empresa 
40min Áudio 

Produtores Rurais 1 10 Produtores 3h 22mi Áudio 
Totais 14 46 pessoas ~8 horas - 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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Análise dos dados se deu por meio de análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (1979) é operacionalmente dividida em pré-análise, exploração do material, e 

o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

 

5 Resultados e Discussões 

 

Os resultados alcançados durante a pesquisa indicaram que o campo 

estudado possui múltiplos agentes que se posicionam para defenderem suas 

posições, e não para subvertê-las, pelo menos, não no momento da pesquisa. Para 

isso, considera-se que as estratégias dos agentes envolvidos no campo dependem 

da distribuição do capital simbólico, que por meio da mediação das disposições 

constitutivas de seus habitus, inclina-os a conservar a estrutura dessa distribuição, 

buscando assim perpetuar as regras do jogo, assim como aponta Bourdieu (1996). 

Desse modo é possível apresenta o quadro de distribuição dos agentes 

ortodoxos, que presam pela manutenção do que dispõe a legislação e garantir a 

perpetuidade e expansão das sementes certificadas; e dos heterodoxos, que 

questionam o sistema de coordenadas sociais impostas pela legislação e pelo 

habitus dos detentores de capital econômico e cultural. Uma vez que as técnicas 

empregadas na pesquisa são de cunho qualitativo, o quadro a seguir considera 

então, a defesa e a acusação argumentativa dos agentes quanto ao emprego de 

sementes, sejam elas certificadas ou crioulas no plantio. 

É necessário apresentar a semente certificada como aquela que é resultado 

da multiplicação genética, criada e manipulada de tal forma que mantenha sua 

identidade e pureza genética, destinada à distribuição geral aos agricultores 

(QUEIROGA; BELTRÃO, 2004). Já as sementes crioulas são aquelas utilizadas na 

lavoura por comunidades tradicionais, caracterizadas por sua uniformidade e pureza, 

mas, diferente das sementes certificadas, as crioulas não sofrem modificações 

genéticas, a exemplo da transgenia e do melhoramento genético (TRINDADE, 2006). 

Essas posições podem ser entendidas por meio de uma associação com seu 

capital. O quadro abaixo apresenta o agente e o capital mais percebido pelos demais, 

ou seja, o capital simbólico. Reforça-se que para Bourdieu (1989) o capital simbólico 
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é o capital, qualquer que seja a espécie, percebido por um agente e reconhecido como 

algo óbvio.  

 

Quadro I – O capital simbólico dos agentes do campo 
 

Agentes Ortodoxos Capital 

- Empresas de Comercialização; Cultural institucionalizado 

- Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Ceará – EMATERCE; Social 
- Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB; Político 
- Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos – SMARH; Cultural institucionalizado 
- Escola Estadual de Educação Profissional – EEEP; Cultural institucionalizado 
- Banco do Brasil – BB; Econômico 
- Associação do Distrito de Irrigação de Icó - Lima Campos – ADICOL; Político 
Agentes Heterodoxos Capital 

- Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Icó – STTR-ICO; Social 

- Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA; Cultural incorporado 
- Comissão da Pastoral da Terra – CPT; Cultural incorporado 
- Pequenos Produtores; Cultural incorporado 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Considerando o proposto por Bonamino et al. (2010), é cabível tanto para o 

produtor quanto para os movimentos e organizações que o representa, a 

possibilidade de ser posicionado no campo por meio de uma espécie de capital 

cultural incorporado, admitindo para isso que esse capital ocorre na forma de 

disposições duráveis do agente, tendo entre os principais elementos constitutivos os 

gostos, demandando uma acumulação mediante trabalho de inculcação e 

assimilação. Cabe, no entanto, destacar que essa espécie de capital é a que mais 

justifica esses agentes perante a teoria considerada. 

Buscou-se ainda conhecer a definição de semente na percepção dos agentes, 

já que a teoria aqui considerada admite que a doxa, a semente, é indiscutida. Nessa 

perspectiva, os agentes se diferenciam pela doxa, se posicionando de forma 

ortodoxa ou heterodoxa, porém, sem discutir o objeto da luta, ou seja, sem discutir o 

que é a semente. 

Constatou-se então que nenhum dos agentes soube definir o termo 

“semente”. Cabe, então, esclarecer que essa definição é dada ortodoxamente pela Lei 

nº 9.456/97, que em seu Art. 3º considera, XIV define semente como “toda e qualquer 

estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar”. A semente também 

possui definição dada pela Lei nº 10.711/03 em seu Art. 2º, XXXVIII, para a qual, a 

semente é “material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, 
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proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade específica 

de semeadura”. 

Já a semente dita crioula, é definida segundo Trindade (2006) como sementes 

utilizadas na lavoura por comunidades tradicionais, caracterizadas por sua 

uniformidade e pureza, mas, diferente das sementes certificadas, as crioulas não 

sofrem modificações genéticas, a exemplo da transgenia e do melhoramento 

genético. 

O que se pode constatar, é que os agentes ortodoxos usam sempre o 

argumento da produtividade da semente certificada para defenderem sua posição, 

para eles, a diferenciação entre uma semente certificada e uma semente crioula é 

sua produtividade, ao ponto que seria a sementes crioula, incapaz de proporcionar 

produtividade. 

Os agentes heterodoxos usam o argumento da intolerância aos períodos de 

estiagem da região semiárida e a dependência que a semente certificada acarreta ao 

produtor. Essas posições tendem a serem mantidas por esses agentes, já que eles 

se indispõem a subvertê-las em função do risco de perderem seu capital simbólico 

no campo. Logo, há um maior investimento de energia para manutenção de suas 

posições. 

De todo modo, reforça-se a definição de Castro e Wander (2017, p. 485), para 

os quais a “semente é o primeiro elo da produção da maioria das cadeias produtoras 

de alimentos de origem vegetal”. 

Para além da conceituação teórica exposta no trabalho a respeito do que é 

uma semente, neste ponto já é possível uma definição de semente pela própria 

pesquisa aqui apresentada, sendo assim, define-se aqui a semente como uma 

estrutura vegetal com condições de multiplicação e manutenção de uniformização 

genética e pureza, para fins de plantio, carregando consigo uma identidade cultural 

de origem, independente de transgenia e de melhoramento genético. 

 

Conclusões 

 

Este  trabalho  objetivou  descrever  como  os  capitais  dos  agentes  do  setor 
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agrícola determinam suas posições na estrutura do campo social da produção de 

sementes semiárido brasileiro, tomando como lócus o município de Icó no Ceará. 

A pesquisa indicou que os agentes se posicionam na estruturação desse 

campo, tal como é indicado por Bourdieu (1989), uma vez que a ideia de semente 

enquanto doxa é indiscutida, de modo que, muito embora ela seja o objeto central 

das lutas no campo, os agentes possuem baixo conhecimento de suas 

características. Com isso, os argumentos usados por esses agentes tomam por base 

o fim do uso da doxa, compreendendo-a pelo seu fim e não por sua natureza. 

A maneira como os agentes se posicionam é resultado da incorporação do 

modo de fazer suas ações ao longo do tempo. Enquanto o pequeno produtor e seus 

movimentos de representação tendem a incorporar o modo hereditário de trabalho, 

resistindo assim ao poder emanado do mercado, esse último respaldado pelo Estado 

detentor do poder de classificação impele ao setor agrícola a condição de 

concorrência e consequente busca por produtividade e eficiência. 

A posição desses agentes tem sido mantida ao longo do tempo, o que 

evidencia que a disposição do agente de fazer uso de seus capitais, é voltada para 

manter sua posição. Essa constatação indica a indisponibilidade dos agentes de 

disporem de capital para subverter suas posições no campo. Cabe ressaltar ainda 

que os capitais abarcados pelos agentes se encontram em situação de deterioração, 

tendo como indicativo a infraestrutura debilitada, a frota sucateada e os baixos 

orçamentos frente ao mercado. 

A presente pesquisa não teve a intenção de esgotar todos os fatores que 

compõem o campo social estudado, uma vez que ao apresentar a estrutura do 

campo, a pesquisa alcança tão somente um recorte temporal do mesmo. Esse 

recorte temporal, quando estudado longitudinalmente, e com maior abrangência 

geográfica, tende a proporcionar achados mais representativos.  

Desse modo, sugere-se que novas pesquisas associem a base teórica usada 

nesta pesquisa com outros objetos de estudo de interesse da administração e dos 

estudos organizacionais. Pesquisas de maior amplitude e profundidade devem 

buscar compreender também a dinâmica do campo aqui estudado, pois mediante a 

compreensão da dinâmica será possível alcançar achados mais robustos e livres da 
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interferência do limite temporal ao qual a descrição da estrutura do campo está 

submetida. 
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RESUMO  

A presente pesquisa, cuja metodologia é analítica, empírica e crítica, analisa a 

relevância do Bioma Caatinga para a cultura brasileira sob a perspectiva de uma 

dimensão ecológica para a dignidade da pessoa humana. Busca-se demonstrar que 

a visão da Caatinga, a partir de manifestações culturais tais como o cinema, a poesia 

e a música, dentre outras, sucedeu-se de forma integrativa entre o homem e a 

natureza. Observa-se que a arte retratou o Bioma sob os aspectos sociológicos, 

ecológicos e de igual modo conseguiu mostrar ao planeta que temas específicos da 

região, a exemplo de desigualdade social, injustiça, adversidades climáticas e 

extinção de espécies, constituem por meio de manifestações culturais temas de 

caráter universal. Verifica-se que a conservação do Bioma Caatinga com suas 

espécies endêmicas relaciona-se com a defesa de uma cultura brasileira 

desenvolvida por artistas, tanto de formação erudita como mais populares. A 

pesquisa tem como referencial teórico o pensamento de distintos artistas brasileiros 

no campo da música, da poesia e do cinema com o objetivo de refletir sob a dimensão 

ecológica da dignidade da pessoa humana. Conclui-se que o diálogo da ciência 

jurídica com outras formas de manifestações culturais consolida-se como uma 

necessidade premente para o profissional da área jurídica compreender uma 
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dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. 

 Palavras-chave: Caatinga. Dimensão ecológica da dignidade humana. Cultura. 

 

ABSTRACT 

The present research, whose methodology is analytical, empirical and critical, 

analyzes the relevance of the Caatinga Biome for Brazilian culture from the 

perspective of an ecological dimension for the dignity of the human person. It seeks 

to demonstrate that the vision of the Caatinga, from cultural manifestations such as 

cinema, poetry and music, among others, happened in an integrative way between 

man and nature. It is observed that art portrayed the Biome under sociological, 

ecological aspects and likewise managed to show the planet that specific themes in 

the region, such as social inequality, injustice, climatic adversities and species 

extinction, constitute through cultural manifestations universal character themes. It 

appears that the conservation of the Caatinga Biome with its endemic species is 

related to the defense of a Brazilian culture developed by artists, both from erudite 

and more popular backgrounds. The research has as a theoretical reference the 

thinking of different Brazilian artists in the field of music, poetry and cinema with the 

aim of reflecting on the ecological dimension of the dignity of the human person. It is 

concluded that the dialogue between legal science and other forms of cultural 

manifestations is consolidated as a pressing need for professionals in the legal field 

to understand an ecological dimension of the dignity of the human person. 

 Keywords: Caatinga. Ecological dimension of human dignity. Culture. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa acadêmica visa investigar, de modo sistemático e impessoal, o 

estudo de determinado tema a partir da confrontação de dados e informações 

consideradas pertinentes. Neste viés, o estudo do bioma Caatinga sob  o enfoque de 

inspiração para  manifestações culturais demonstra a existência de uma visão 

ecológica e multidisciplinar  de artistas brasileiros que criaram obras relevantes para 

a cultura nacional. 

Conhecido como o Bioma mais ameaçado de extinção, especificamente pelo 



 

 
 
 

Márcio Rodrigues Melo | 431 

 

fenômeno da desertificação causada pelo uso intensivo de seus recursos naturais, 

dentre outros fatores,  a Caatinga, que na língua tupi significa  mata branca, 

caracteriza-se pela diversidade de espécies endêmicas e de igual modo,  pela 

alternância de períodos com níveis satisfatórios de pluviometria com  períodos de 

escassez de chuvas. Assim, a vegetação verde típica do período chuvoso, cede 

espaço para plantas com folhas descaídas no período seco, a denominada floresta 

branca, constituída por caules brancos.  

Além da particularidade de elevadas temperaturas, a Caatinga constitui-se de 

uma flora e uma fauna peculiar no território brasileiro, notadamente no sertão 

nordestino e em parte do estado de Minas Gerais.  No campo das artes, a Caatinga, 

com sua flora, fauna, clima, seus habitantes, neste convívio com o semiárido, 

consistiu em tema para obras artísticas de distintas manifestações culturais,  a 

exemplo da literatura, no livro  Os Sertões, na poesia de Patativa do Assaré, dentre 

outros. 

Da mesma forma, compreende-se o Direito como manifestação cultural de 

uma sociedade, contudo com regras específicas em razão do desenvolvimento da 

ciência jurídica ter portado como referência as ciências naturais. Não obstante o 

direito possua uma visão estruturada da realidade social, por meio de normas 

jurídicas, emerge na hermeneutica jurídica contemporânea uma interpretação da 

dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana a partir da Constituição Federal 

de 1988. 

Com a Constituição Federal de 1988, tanto o direito ambiental  como o cultural 

elevaram-se como bens e valores a serem preservados pela sociedade brasileira, 

visto que a pluralidade de manifestações culturais e a diversidade de biomas 

existentes no Brasil guardam  relevância para a formação cultural da nação brasileira.  

Desta forma, como já citado, a Caatinga como Bioma singular do Brasil, serviu de 

inspiração para a criação de obras, nas mais distintas manifestações culturais, que 

compõem a formação cultural brasileira. 

 Assim, objetiva-se abordar o diálogo do direito e outras formas de 

manifestações culturais com o objetivo de exprimir  o princípio da dignidade da 

pessoa humana sob o prisma ecológico. Especificamente: a) refletir sobre a 

presença do Bioma Caatinga numa visão integradora  em manifestações culturais 
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como o cinema, a poesia e a música. b) abordar sobre a preservação da Caatinga 

como paradigma para a defesa da cultura brasileira. c) tecer diálogos entre Direito, 

Poesia, Cinema e Música. 

A presente pesquisa adota abordagem metodológica interdisciplinar com 

orientação bibliográfica, apoiada no referencial teórico de distintas manifestações 

artísticas e na leitura de livros e revistas a respeito da cultura brasileira com 

referencial e inspiração no Bioma da Caatinga. Quanto à natureza é exploratória e 

crítica. Sua relevância traduz-se perante a compreensão   da dimensão ecológica da 

dignidade da pessoa humana sob a perspectiva jurídica e cultural que contribuem 

para análise da relação entre direito e cultura. 

Assim, em princípio, aborda-se a dimensão ecológica da dignidade da pessoa 

humana. Em seguida, parte-se para a compreensão da cultura na Constituição 

Federal de 1988. Após, trata-se de diversas manifestações culturais que tiveram na 

Caatinga fonte de inspiração. Por fim, aborda-se a relevância de se ter um dia 

nacional da Caatinga no Estado brasileiro. 

 

2 VISÃO ECOLÓGICA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O método científico, já apresentado por René Descartes na obra o Discurso do 

Método, aborda a busca da verdade pela ciência e de igual modo trata da dominação 

humana sobre a natureza. Assim, a ciência desenvolve-se a partir do uso da natureza 

como instrumento necessário para o progresso tecnológico.  

No campo filosófico, o pensamento de Immanuel Kant (2016) harmoniza-se 

com a ideia antropocêntrica da dignidade da pessoa humana Assim, para Kant (2016) 

ao estabelecer   que o homem constitui um fim em si mesmo, refuta-se a ideia de 

instrumentalidade do indivíduo tanto em suas relações com o Estado, como nas 

relações privadas.  O indivíduo, em sua autonomia e racionalidade, compõe o cerne 

de valoração para a concepção da dignidade da pessoa humana.  

No período pós Primeira e Segunda Guerras Mundiais e diante das atrocidades 

perpetradas contra certos grupos de indivíduos, tais como os judeus nos campos de 

concentração, o pensamento de Kant influencia a elaboração dos textos 

constitucionais, a exemplo da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, 
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de 1949, que normatiza o princípio da dignidade da pessoa humana em seu texto. No 

âmbito das relações internacionais, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

de 1948, fixa a dignidade da pessoa humana como referência. 

A Constituição Federal de 1988, que restabeleceu o regime democrático no 

Estado brasileiro, similarmente às constituições do Pós Guerra, positivou o princípio 

da dignidade da pessoa humana como referência valorativa para todo o 

ordenamento jurídico. Para Celina Bodin (2003), o substrato da dignidade pode ser 

desdobrado em quatro postulados: 

 

1. Sujeito moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais 

a ele. 

2. Merecedores do mesmo respeito à integridade psicofísica de que é titular. 

3. É dotado de vontade livre, de autodeterminação. 

4. É parte do grupo social, em relação ao qual tem garantia de não vir a ser 

marginalizado. 

 

Por sua vez, numa perspectiva sistêmica e de coerência do ordenamento 

jurídico, apresenta-se uma interpretação ecológica da dignidade da pessoa humana 

em consonância com a axiologia ambiental constitucional, que permite uma 

ressignificação da dignidade da pessoa humana numa dimensão ecológica. Para 

Tiago Fensterfeier e Ingo Sarlet (2019), considera-se que o paradigma estatal 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988 visa a harmonização jurídica política 

de direitos fundamentais liberais, sociais e ecológicos numa perspectiva de 

integração e harmonia entre o homem e a natureza.  

Assim, diante da mutabilidade dos conceitos, dentre os quais a conceituação 

do princípio da dignidade da pessoa passa por um processo de reconstrução e 

adaptabilidade às novas realidades, a coerência da interpretação constitucional em 

relação princípio da dignidade da pessoa humana perpassa pela inclusão de sua 

dimensão ecológica no conceito. Segundo Tiago Fensterfeier e Ingo Sarlet (2019), 

considera-se que a designação da dimensão ecológica da dignidade humana 

perpassa por uma visão integradora entre natureza e homem, ou seja, a harmonia 

entre biotas e abiotas. 



 

 
 
 
434 | Água, clima e restauração dos ecossistemas… 

 

Com a hermenêutica da dimensão ecológica da dignidade humana, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.797.175/SP, cujo Relator ministro Og 

Fernandes, reconheceu a dimensão ecológica da dignidade ao caracterizar a relação 

de interdependência entre o homem e a natureza e da mesma forma refutar a relação 

antropocêntrica de domínio do indivíduo sobre a natureza. 

Esta visão integrativa, de solidariedade entre homem e natureza, pelo qual o 

direito busca consolidar no arcabouço teórico, muitas vezes, foi abordada em 

diversas manifestações culturais artísticas, que se detiveram em mostrar a riqueza 

cultural do Bioma Caatinga. A Caatinga, para poetas, compositores e diretores de 

cinema, dentre outros, foi apresentada numa perspectiva multidimensional com seus 

problemas, suas desigualdades, suas contradições mas também com sua riqueza de 

biodiversidade, de integração do homem à natureza, da convivência e respeito do 

homem do campo aos fenômenos naturais. Por isso, passa-se, então, para uma 

visão da cultura na perspectiva da Constituição de 1988. 

 

3 A CULTURA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

  

Como parte da existência humana, as manifestações por meio da arte existem 

desde os tempos remotos, tais como as pinturas rupestres encontradas nas 

superfícies de paredes rochosas de cavernas. Tal ancestralidade de expressões do 

pensamento humano demonstra que o homem, já no período pré-histórico, 

registrava por meio da arte, suas ideias, sua visão de mundo, seu cotidiano. 

 Segundo o dicionário Houaiss (2021), compreende-se “cultura como um 

conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas, 

que caracteriza uma sociedade: cultura inca; a cultura helenística. Ao discutir o 

sentido etimológico do vocábulo cultura, Hannah Arendt (1972) afirma que o termo 

cultura origina-se de colere, que significa  cultivar, habitar, tomar conta, criar e 

preservar. A filósofa (1972) complementa que a cultura se relaciona com a conexão 

do homem com a natureza, na percepção de que preservar a natureza como 

habitação humana, ou seja, o cuidado necessário do homem com a natureza sem 

submetê-la a sua dominação. 
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 Em documentos internacionais, a exemplo do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tratado internalizado pelo Estado brasileiro 

por meio do decreto nº 591, de 06 de julho de 1992, os Estados partes acordaram a 

fruição dos direitos culturais por homens e mulheres de forma igualitária. 

 Com a Constituição Federal de 1988, o pluralismo das manifestações culturais 

resta garantido com o objetivo de valorização das diversas manifestações culturais 

sem o tratamento distinto por parte do estado para determinada forma de arte. Para 

Humberto Cunha (2004, p. 49), “a produção humana juridicamente protegida, 

relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, e vinculada ao ideal 

de aprimoramento, visando a dignidade da espécie como um todo, e de cada um dos 

indivíduos.” 

 Neste diapasão, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, dispõe 

que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais […]. Observa-se que a proteção do Bioma da Caatinga 

transcende a questão de conservação da biodiversidade, visto que as manifestações 

culturais compõem este Bioma, numa interação contínua, conforme se abordará no 

tópico seguinte. 

 

3.1 A DESCOBERTA DO CINEMA BRASILEIRO A PARTIR DO FILME O CANGACEIRO 

 

Antes do filme o Pagador de Promessas, do diretor Anselmo Duarte, ser 

laureado com a Palma de Ouro do Festival de Cannes,  e de igual modo, o mundo 

cinematográfico observar, nas telas,  a desigualdade social brasileira por meio da 

estética do cinema novo, de Glauber Rocha, a película O Cangaceiro, do diretor Lima 

Barreto, conquistou o público e a crítica francesa, em 1953, no festival de Cannes. 

Em síntese, o filme, realizado com diálogos elaborados pela escritora cearense 

Raquel de Queiroz, aborda o terror causado pelo bando de cangaceiros sob o 

comando do capitão Gaudino. No filme, registra-se o sequestro da personagem 

professora Maria Clódia, pelo bando de Gaudino,  com o objetivo de arrecadar 

dinheiro para o bando. Na convivência com o bando, surge o amor da sequestrada 

pelo cangaceiro Teodoro, que juntos fogem do bando de cangaceiros. A história 
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desenvolve-se nesta fuga dos apaixonados e da perseguição pelos caminhos 

tortuosos da Caatinga, um  faroeste brasileiro.  

 Como uma história que conquistou os cinéfilos franceses, o amor do 

cangaceiro Teodoro e da professora Maria Clódia consiste no ponto de inflexão para 

que o membro do bando, o cangaceiro Teodoro, viole a relação de fidelidade ao 

comando do capitão Gaudino. Ao citar o pensamento de Lacan, Safatle (2019) aduz 

que “o  amor é uma relação que nos desampara, mas que nos recria”. 

Tipos humanos como os cangaceiros surgem no nordeste brasileiro, 

especificamente no sertão, onde o Bioma da Caatinga predomina, como resultado da 

concentração de terras, por meio de latifúndios, sob o domínio de coronéis. Os 

citados cangaceiros aterrorizavam os moradores da região   em razão da ausência 

do poder estatal. A relação de dependência social e econômico do sertanejo para 

com o coronel decorre da concentração de terra sob o domínio dos (coronéis). Nas 

palavras de Rui Facó (1972), a desigualdade social entre latifunidários e sertanejos 

induzira a instituição de uma relação de dependência, pelo qual a sobrevivência dos 

mais pobres dependia da benesse dos latifundiários. Acrescenta Rui Facó (1972), 

que nesta sociedade formam-se grupos de justiceiros revoltosos com a ausência de 

oportunidades, os cangaceiros. 

Enumera Rui Facó (1972), que o fenômeno do cangaço resulta de diversos 

fatores, dentre os quais: um sistema judicial precário; um contigente  elevado de 

analfabetos; e uma reduzida remuneração da população sertaneja. Assim, da 

ausência ou  da precariedade das funções estatais, surgem grupos, que a margem 

do Estado, constroem suas próprias normas. Numa visão Weberiana de dominação, 

a tradição constitui a marca das relações existentes no sertão, seja entre os coroneis 

e os sertanejos ou na lealdade existente entre membros de grupos do cangaço. 

Assim, o cinema como forma de expressão cultural, o filme O Cangaceiro  

capta as relações sociais do Cangaço sob a ótica de que temas como injustiça, 

desigualdade, mesmo que num contexto particular do nordeste brasileiro, concebe-

se como questões universais e percebíveis por qualquer público. Neste viés, a 

Caatinga apresenta-se como o cenário ideal, com seus tipos e relações sociais, para 

demonstrar a visão plural neste universo sob a ótica da arte.   

Demonstra-se que a arte, pelo grau de liberdade, observou o universo do 
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sertão com a magnitude do todo. Neste viés, o tópico seguinte aborda a visão da 

Caatinga a partir do poeta  Patativa do Assaré. 

 

3.2 O HINO DO NORDESTINO NOS VERSOS DE PATATIVA DO ASSARÉ 

   

O poeta Antônio Gonçalves da Silva, conhecido nacionalmente por Patativa do 

Assaré, possui em seu nome já a relação do homem com a natureza do sertão, visto 

que Patativa é uma ave cantante existente na Caatinga nordestina. Na poesia de 

Patativa do Assaré, nem o boi nem a vaca são simplesmente animais, são o boi Fubá 

e a Vaca Estrela. Os nomes próprios designam a relação de afeto entre os animais 

do sertão e seus habitantes, bem retratados na poesia de Patativa, nestes termos: 

 

Vaca Estrela, e Boi Fubá 

Seu doutor, me dê licença pra minha história contar 

Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar 

Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar 

Eu tinha cavalo bom, gostava de campear 

E todo dia aboiava na porteira do currá 

Ei, ah ah 

Ei, ah ah 

Ê ê ê, vaca Estrela 

Ô ô ô, boi Fubá [...] 

 

Conhecido internacionalmente pela oralidade de sua poesia, que retrata a 

simplicidade do habitante do sertão, a poesia de Patativa remete aos versos dos 

trovadores europeus da Idade Média.  A poesia de Patativa tornou-se objeto de 

estudo na disciplina de Literatura Universal Popular da Universidade de Paris-

Sorbonne, na França. 

 Na poesia Triste Partida, imortalizada, como música, na voz de Luiz Gonzaga, 

Patativa retrata o drama do povo nordestino que migra para o Estado de São Paulo 

com o objetivo de melhores condições econômicas e sociais em decorrência das 

estiagens prolongadas na região do semiárido.  Numa relação de pertencimento 

aquela terra, o poema retrata: 
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Triste Partida 

[...] O carro já corre no topo da serra. 

Oiando pra terra, 

Seu berço, seu lá, 

Aquele nortista, partido de pena, 

De longe inda acena: 

Adeus, Ceará! 

 

Ser da Caatinga, ter animais não significa uma relação de dominação e sim de 

afeto, de convivência harmônica para com os animais, para com a natureza. Neste 

viés, a última providência, antes da partida, constitui a venda dos animais 

pertencentes à família. Como poema político, em simples palavras, Patativa mostra 

a relação de exploração dos sertanejos pelos coronéis, nesta passagem da Triste 

Partida: 

Triste Partida [...] 

E vende o seu burro, o jumento e o cavalo, 

Inté mêrmo o galo 

Vendêro também, 

Pois logo aparece feliz fazendêro, 

Por pôco dinhêro 

Lhe compra o que tem. 

 

 Na poesia de Patativa, a relação de cuidado com a natureza se aprende desde 

a infância. A criança que parte junto com a família em busca de melhores condições 

de vida para o sudeste, preocupa-se com o pé de fulô e o pé de rosêra, nestes termos: 

 

Triste Partida [...] 

E a linda pequena, tremendo de medo: 

– Mamãe, meus brinquedo! 

Meu pé de fulô! 

Meu pé de rosêra, coitado, ele seca! 

E a minha boneca 

Também lá ficou. 
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Além da poesia, a literatura brasileira construiu obras que retratam a 

convivência do homem do sertão com a região, caracterizada pelas adversidades 

climatológicas e muitas vezes, tratada como inferior perante os governos estatais. 

Dentre muitas obras, destaca-se o romance “O Quinze”, de Raquel Queiroz (2012). 

Temas como a migração do homem do campo para a cidade tornaram-se 

conhecidas nacionalmente por meio das letras de Raquel de Queiroz. 

Do êxito da obra literária da autora, que de forma simples retrata a vida no 

sertão do Quixadá, em tempos de seca de 1915, Raquel de Queiroz tornou-se a 

primeira mulher a ter um assento na Academia Brasileira de Letras.  

Inúmeras outras obras abordaram a força da natureza no sertão nordestino, 

tomado pela Caatinga, cite-se os Sertões, de Euclides da Cunha (1984), que em 

passagem do livro a Terra, retrata a caatinga como: 

 

As caatingas 

Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe 

nua. 

Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva 

das planuras francas. 

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; 

enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, 

com o espinho, com os gravetos estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na 

frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado: árvores sem folhas, de 

galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no 

espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de 

tortura, da flora agonizante . . . […] 

 

Euclides da Cunha, vindo do Sudeste com uma visão preconceituosa em 

relação ao nordeste, visto que a época, o Nordeste representava uma perspectiva de 

atraso para o Brasil, passa a conhecer e retratar a região a partir de sua experiência 

como correspondente na Guerra de Canudos. Assim, surge a obra Os Sertões. 

 Enquanto o direito, na construção normativa de Miguel Reale (2013), 

apresenta-se tridimensionalmente pelo fato, valor e norma, ou seja, após a valoração 

do fato social, elabora-se a norma jurídica, as manifestações culturais abordam o 
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fato com todas as suas complexidades e simplicidades em razão do maior grau de 

liberdade para expor o pensamento. 

 Neste diapasão, para escritores brasileiros, a Caatinga serviu de inspiração 

para a construção de uma arte brasileira, com suas especificidades, mas conectada 

com questões universais, tais como a preservação do meio ambiente numa visão de 

harmonia entre homem e natureza. Como expressão da arte, de igual modo a música 

inspirou-se na fauna e na flora da Caatinga para exaltar as belezas do sertão. 

 

3.3 A VISÃO ECOLÓGICA NA MÚSICA DE LUIZ GONZAGA E HUMBERTO TEIXEIRA 

  

Luiz Gonzaga do Nascimento, designado como o rei do baião, nasceu no dia 

13.dez.1912, no muniícpio de Exu – PE, e conseguiu nas suas composições e no seu 

cantar difundir as belezas naturais da fauna e da flora nordestina para o Brasil e de 

igual modo retratar os problemas ecológicos do sertão nordestino.  

Como parceiro nas composições de Luiz Gonzaga, o cearense Humberto 

Teixeira, natural de Iguatu-CE, apresentou para o Brasil as aves e as plantas naturais 

da Caatinga como temas musicais. 

 As espéces da fauna da Caatinga possuem lugar de destaque nas canções de 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Neste viés, a canção Assum Preto retrata a beleza 

do sertão no mês abril, quando se observa o resultado da vegetação verde após as 

primeiras chuvas. Os compositores caracterizam os maus tratos aos animais no 

canto triste do Assum Preto, impossibilitado de contemplar a beleza da região 

naquele período em razão da cegueira causada por maus tratos, nestes versos: 

 

Assum Preto 

Tudo em volta é só beleza 

Sol de abril e a mata em frô 

Mas Assum Preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Mas Assum Preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Talvez por ignorança 
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Ou mardade das pió 

Furaro os óio do Assum Preto 

Pra ele assim, aí, cantá mió 

Furaro os óio do Assum Preto 

Pra ele assim, aí, cantá mió [...] 

 

Nas canções de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, as espécies nativas da 

Caatinga transformam-se em personagens, confidentes, testemunhas das memórias 

afetivas dos autores. Assim, na música Juazeiro:  

 

Juazeiro, juazeiro 

Me arresponda, por favor, 

Juazeiro, velho amigo, 

Onde anda o meu amor 

Ai, juazeiro 

Ela nunca mais voltou, 

Diz, juazeiro 

Onde anda meu amor 

Juazeiro, não te alembra 

Quando o nosso amor nasceu 

Toda tarde à tua sombra 

Conversava ela e eu 

Ai, juazeiro 

Como dói a minha dor, 

Diz, juazeiro 

Onde anda o meu amor[...] 

 

Os autores demonstram, nas suas músicas, a felicidade de se viver próximo a 

natureza, no sertão, local de gente trabalhadora, mas que se diverte numa roda de 

xote, nestes termos:  

 

No meu pé de Serra 

Lá no meu pé de serra 

Deixei ficar meu coração 
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Ai, que saudades tenho 

Eu vou voltar pro meu sertão 

No meu roçado trabalhava todo dia 

Mas no meu rancho tinha tudo o que queria 

Lá se dançava quase toda quinta-feira 

Sanfona não faltava e tome xote a noite inteira 

O xote é bom 

De se dançar 

A gente gruda na cabocla sem soltar 

Um passo lá 

Um outro cá 

Enquanto o fole 'tá tocando 

'Tá gemendo, 'tá chorando 

'Tá fungando, reclamando sem parar [...] 

 

 A desertificação constitui uma das ameaças à extinção do Bioma Caatinga, 

que poderá causar a extinção de espécies da fauna e da flora da região. No 

documento Agenda-21 global, elaborado durante a Conferência da ONU Rio-92, 

compreende-se que a desertificação como processo de degradação do solo em 

áreas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultante de diversos fatores, 

inclusive de variações climáticas e de atividades humanas. 

 Como atividades humanas para o processo de desertificação, o uso 

exacerbado dos recurso naturais e a poluição de rios guardam relevância nas 

canções de Luiz Gonzaga, em parceria com Aguinaldo Batista, nestes termos: 

 

Xote ecológico 

Não posso respirar, não posso mais nadar / a terra está 

morrendo não dá mais pra plantar / se plantar não 

nasce, se nascer não dá / até pinga da boa é difícil de encontrar. 

Cadê a flor que estava aqui? / poluição comeu. / O 

peixe que é do mar? / poluição comeu. / O verde onde é 

que está? / poluição comeu. / em o Chico Mendes sobreviveu [...] 
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 O diálogo do homem com a natureza do sertão possibilita que saberes sejam 

repassados de geração em geração. Assim, a natureza comunica-se com o sertanejo 

por meio de sinais identificáveis para uma boa ou má estação chuvosa. Por isso, os 

compositores retrataram, em canções, a previsão do tempo a partir do canto das 

aves típicas da região, como no trecho da canção de Luiz Gonzaga e Zé Marcolino: 

“Pássaro carão cantou, anum chorou também; A chuva vem cair no meu Sertão” 

 Conquanto o constituinte originário não tenha relacionado à Caatinga no rol 

do patrimônio nacional, todas as manifestações culturais apresentadas revelam a 

interação entre arte e natureza como formas de criação de uma cultura nacional. 

Todavia, a Caatinga goza do prestígio de possuir um dia exclusivo seu, tema do 

tópico seguinte. 

 

4 DIA NACIONAL da CAATINGA 

 

Como bioma brasileiro mais ameaçado,  a degradação da Caatinga encontra-

se em estágio avançado em certas regiões, conforme o Zoneamento Ecológico-

Econômico das regiões susceptíveis a desertificação no estado do Ceará (2015, p. 

169), como nos  municípios de Irauçuba  e Itapajé: 

 

Superfície pediplanada a moderadamente dissecada em níveis altimétricos de 

120-160m e entre 210-260m intercaladas por vales abertos com planícies fl 

uviais e áreas de inundação sazonal e ocorrências frequentes de cristas e 

inselbergs, lajedos/caos de blocos em litotipos Neoproterozóicos do Complexo 

Tamboril-Santa Quitéria (granitos migmatitos) e Complexo Ceará (granitóides 

ortognaisses). Pluviometria média anual entre 600 mm e 890 mm com rede 

hidrográfi ca densa, padrões dendríticos nas bacias dos Rios Aracatiaçu/ 

Aracatimirim. Associações de solos com Neossolos Litólicos (baixas vertentes, 

cristas residuais), Luvissolos (colinas rasas do sertão), Argissolos (altas 

vertentes), Planossolos e Neossolos fl úvicos (fundos de vales) revestidos por 

caatinga degradada em área de pecuária extensiva e agroextrativismo. 

Ecodinâmica de transição tendendo a instabilidade. 

 

João Paulo ( 2016) sintetiza os problemas, que contribuem para a degradação 
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do Bioma:  ausência de fiscalização pelo Poder Público; a escassez de recursos 

financeiros para promover educação ambiental; ausência de políticas públicas de 

sustentabilidade; características intrínsecas do Bioma. 

Diante de um quadro de degradação da Caatinga, inclusive com algumas 

regiões como as supramencionadas em processo de desertificação, que causa além 

dos problemas sociais, uma perda da biodiversidade do Bioma, instituiu-se o dia 28 

de abril,   como o dia Nacional da Caatinga, por meio  do decreto de 20 agosto de 

2003, com o objetivo de conscientizar a sociedade para a preservação da Caatinga.  

  Nos termos do citado decreto, cabe ao Ministério do Meio Ambiente fixar os 

programas e instruções para as comemorações do Dia Nacional da Caatinga.  

A instituição do dia nacional da Caatinga guarda coerência com os ditames 

dos incisos VI e VII, do parágrafo 1º, do art. 225 da Constituição Fedearl de 1988, que 

dispõe: 

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

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

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - 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. (Regulamento) [..] 

 

Consoante João Paulo (2016), o dia 28 de abril corresponde ao dia do 

nascimento do ativista Vasconcelos Sobrinho, estudioso da região e defensor das 

causas relativas a preservação do Bioma. Por isso, o dia 28 de abril foi designado 

pelo Estado brasileiro como o dia Nacional da Caatinga. 

Em sintonia com o decreto federal, o estado do Ceará realiza anualmente no 

mesmo período a semana nacional da Caatinga com o intuito de difundir os saberes 

e a cultura da região, mas também com o objetivo de discutir com a sociedade os 

problemas do bioma e as possíveis soluções, que possam reverter os processos de 
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degradação. 

Neste cenário, a participação de crinças e jovens na semana da Caatinga 

cumpre o papel de educar as futuras gerações para a questão ambiental em defesa 

deste importante Bioma nacional, que comprovadamente possui uma relevância 

para a cultura nacional, visto que  a educação ambiental é determinada pela 

Constituição. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após o exame do referencial teórico estudado, por meio de pesquisa 

bibliográfica, o propósito do artigo diz respeito buscar respostas para os seguintes 

pontos específicos: a) refletir sobre a presença do Bioma Caatinga numa visão 

integradora  em manifestações culturais como o cinema, a poesia e a música. b) 

abordar sobre a preservação da Caatinga como paradigma para a defesa da cultura 

brasileira. c) tecer diálogos entre Direito, Poesia, Cinema e Música. 

Com relação ao primeiro ponto específico, observou-se que a arte, no seu grau 

de liberdade de criação, possui uma visão integradora entre o homem e a natureza 

nas diversas formas de expressões artísticas, seja no cuidado de expressar as 

singularidades da região da Caatinga, tais como suas espécies endêmicas, seja na 

perspectiva de evidenciar que o homem do sertão faz parte deste bioma. 

Também as manifestações culturais conseguiram construir histórias  de 

caráter universalistas, que tratam de temas jurídicos, tais como a presença ou 

ausência do Estado, injustiça social, e de igual modo retrataram temas de caráter 

ambiental, a exemplo das secas na região numa perspectiva integardora, quando 

demonstra as consequências deste fenômeno natural para os todos os seres biotas 

e abiotas, que compõem a região. 

Neste viés, a perspectiva do artista concilia uma visão de que a dignidade da 

pessoa humana complementa-se com a dimensão ecológica em harmonia do 

homem com a natureza. Na arte, conquanto histórias humanas sejam contadas, 

músicas sejam criadas, a harmonia do homem com o meio ambiente possui uma 

dimensão de integração entre o homem e a natureza.  

No que diz respeito ao segundo tema, verificou-se que a Caatinga serviu de 
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inspiração para distintas manifestações culturais, seja no campo da música, da 

poesia, do cinema, da literatura, etc. Compreende-se que a preservação da Caatinga 

corresponde de igual modo a conservação de toda uma memória cultural brasileira 

para que gerações futuras, similarmente, possam usufruir deste universo para a 

construção de novas manifestações culturais. 

O universo da Caatinga, explorado pela arte, conseguiu quebrar a barreira do 

regionalismo, inclusive com o reconhecimento internacional, visto que dilemas 

humanos abordados na literatura, np cinema, tais como a ruptura de valores 

tradicionais, dentre outros, consideram temas universais. 

Polítcas públicas para a conservação do Bioma Caatinga devem harmonizar-

se com uma visão multidisciplinar da região, no sentido de que o enfretamento dos 

problemas sociais sejam  efetivados conjuntamente no sentido de sustentabilidade 

do Bioma. 

Percebe-se que o Bioma Caatinga instiga e inspira a mente humana no fazer 

e criar por meio da arte. Neste universo,  a contribuição das manifestações culturais 

para o conhecimento dos brasileiros a respeito do viver, do ser ‘Caatingueiro’ resta 

absolutamente necessária para a criação de políticas públicas de proteção à cultura 

da região. 

Pelo lado jurídico, o direito tem buscado uma ressignificação do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana sob o viés do Estado constituciomal 

ambiental. Neste diapasão, a cultura tende a oferecer lastro para que a proteção 

jurídica da Caatinga seja fundamentada na necessidade de uma visão global, 

integradora, harmônica  entre o homem e a natureza deste Bioma. 

 Não resta dúvida que a Constituição Brasileira de 1988 instituiu um Estado 

socioambiental, pelo qual a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana 

constituirá fator decisivo para políticas públicas no que concerne à proteção da 

Caatinga. 

 O diálogo entre o direito e a arte, seja erudita ou popular, enriquece a visão do 

jurista, visto que no dia a dia da formação do profissional do direito, prioriza-se um 

currículo que observa mais disciplinas de caráter normativos, em razão da 

construção da ciência jurídica ter sido influenciada pelo positivismo jurídico. 
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Resumo 

Este artigo se propõe a estudar as condições ambientais que levaram à construção 

do açude Castanhão, no leito do Rio Jaguaribe, no interior do Estado do Ceará, e a 

inundação do município de Jaguaribara, possuindo como objetivos a análise 

ambiental e social, baseados na proteção do direito humano à água e ao meio 

ambiente saudável e a adoção de medidas contra as secas no sertão brasileiro, 

assim como os impactos ambientais causados em decorrência da construção do 

açude. Não obstante, também será realizado o estudo da história da cidade de 

Jaguaribara, em razão de sua riqueza histórica, a fim de evidenciar a negligência do 

Poder Público em sua preservação e a atual situação dos cidadãos da cidade 

realocados no novo município de mesmo nome. Para tanto, faz-se necessária 

estudar a ponderação entre a efetivação do direito fundamental à água frente aos 

impactos ambientais e sociais causados. A metodologia envolve pesquisa 

interdisciplinar, com orientação epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e 

práxis na articulação do Direito Constitucional, Ambiental, Administrativo e 

Economia, com as técnicas de análise documental e de revisão bibliográfica, diante 

do estudo do direito fundamental à água potável e impactos ambientais. 

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Direito fundamental ao acesso à água. 

Patrimônio histórico. Desenvolvimento econômico. Impactos ambientais.  
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Abstract 

This paper proposes to study the environmental conditions that led the construction 

of the Castanhão Weir, built on the riverbed of the river Jaguaribe, in the countryside 

of the State of Ceará, Brazil, and the innundation of the Jaguaribara county, having 

as objectives the environmental and social analysis based on the protection of the 

human right to water and the adoption of measures against the droughts in the 

brazilian hinterland, as so the environmental impacts caused by the construction of 

the weir. Regardless of, it will also be studied the city history in consequence of its 

rich culture in order to highlight the neglect of the Public Power in its preservation 

and the current situation of the old habitants of the new city relocated in a new county 

with the same name. For this, it is necessary to study the deliberation between the 

fundamental right to potable water in the face of the environmental and social 

impacts caused. The metodology involves interdisciplinar research, with 

epistemological orientation in the critical theory, to assemble theory and práxis in the 

articulation of the Constitutional Law, Environmental Law, Administrative Law and 

Economy, using techniques of document analisys and bibliographic analysis, before 

the study of the fundamental right to potable water and the environmental impacts. 

Keywords: Fundamental rights. Fundamental right to potable water. Historical 

heritage. Economic development. Environmental impacts. 

 

Introdução 

 

Desde os primórdios da colonização do sertão nordestino, a seca tem causado 

diversas situações catastróficas ao sertanejo. A fome, a desnutrição e os fatores 

sociais causados pela falta de água têm levado sempre a população interiorana a 

migrar para os grandes centros urbanos, causando o aumento massivo das cidades, 

mas mantendo as desavenças sociais e materiais. 

O fenômeno da seca pode ser caracterizado como a ausência parcial ou total 

das chuvas ou sua má distribuição (Carvalho, 1988). Tal fenômeno climático não 

ocorre apenas no Brasil, sendo comum das regiões áridas espalhadas pelo mundo, 

na Ásia, América do Norte e Austrália, locais cuja mazela já fora solucionada através 

do uso da tecnologia. Em Israel, a irrigação com alta tecnologia é utilizada para fins 
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de combate à seca de maneira eficaz2. Contudo, no Brasil, por razão de sua enorme 

extensão territorial e a distância entre municípios, tal solução não seria viável, além 

dos altos custos financeiros. 

A solução então encontrada foi a construção de enormes represas no interior 

dos estados do Nordeste, por meio da transposição dos rios Jaguaribe e São 

Francisco. Através destas represas, é possível o abastecimento de água para a 

maioria das cidades dos Estados, possibilitando a continuidade de atividades 

econômicas, tais como atividade da agricultura, da pecuária, da piscicultura e da 

própria vida humana. 

Nesse contexto climático e social, foi realizada no interior do Estado do Ceará, 

no leito do Rio Jaguaribe, o Açude Público Padre Cícero, mais conhecido como Açude 

Castanhão, tendo sua obra iniciada em 1995 e concluída em 2001. Possui volume 

total máximo de 6,7 bilhões de m³, e compreende os limites de quatro municípios: 

Jaguaribara, Alto Santo, Jaguaretama e Jaguaribe, sendo atualmente o maior 

reservatório de água do Estado
3

 

Contudo, como em muitas políticas públicas do século passado, sua 

construção pressupõe a inundação do município de Jaguaribara. Diante da 

publicação pelo Governo da União em 1985, teve início uma enorme e exaustiva 

discussão entre o Poder Público e a sociedade civil, envolvendo também vários 

outros setores, criando uma enorme polêmica e politização em torno da obra, em 

razão de ter havido a desapropriação das casas dos moradores, sendo apenas 

prometida a construção de uma nova cidade. 

O tema, portanto, abre um leque de questões a serem debatidas, entrando no 

mérito dos próprios direitos humanos, como o direito à água, à cultura (a própria 

história local) frente ao instituto da desapropriação. Afinal, ao propor a construção 

do Castanhão, o interesse público governamental se sobrepõe à própria identidade 

                                                     
2 SZKLARZ, Eduardo. Vida no deserto: a luta de Israel contra a falta d´àgua. Revista Super Interessante. 
13 de setembro de 2019. Acesso em 18 de maio de 2021. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/tecnologia/vida-no-deserto-a-guerra-de-israel-contra-a-falta-dagua/> 
3 G1. Maior açude do Ceará, Castanhão atinge segundo pior volume da história para setembro e 
abastecimento no Vale do Jaguaribe é ameaçado. G1 Globo. 10 de setembro de 2019. Disponível em 
<https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/09/10/maior-acude-do-ceara-castanhao-atinge-
segundo-pior-volume-da-historia-para-setembro-e-abastecimento-no-vale-do-jaguaribe-e-
ameacado.ghtml/>. Acesso em 18 de maio de 2021 

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/09/10/maior-acude-do-ceara-castanhao-atinge-segundo-pior-volume-da-historia-para-setembro-e-abastecimento-no-vale-do-jaguaribe-e-ameacado.ghtml/
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/09/10/maior-acude-do-ceara-castanhao-atinge-segundo-pior-volume-da-historia-para-setembro-e-abastecimento-no-vale-do-jaguaribe-e-ameacado.ghtml/
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/09/10/maior-acude-do-ceara-castanhao-atinge-segundo-pior-volume-da-historia-para-setembro-e-abastecimento-no-vale-do-jaguaribe-e-ameacado.ghtml/
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histórica, cultural, religiosa e ao sentimento de pertencimento dos antigos cidadãos 

e seu espaço social. 

Portanto, este artigo pretende explorar as discussões em torno da construção 

do Castanhão e a desapropriação na área pertencente ao antigo município, assim 

como o estudo da história da antiga cidade e a atual situação dos moradores frente 

à crise de abastecimento sofrida atualmente na região, mediante a análise em 

documentos históricos, revistas científicas e na doutrina do Direito. Conforme 

exposto, buscar-se-á desenvolver a pesquisa de modo a responder os seguintes 

questionamentos:  

1. Como a construção de represas é capaz de atuar na proteção constitucional 

ao direito fundamental à água e ao meio ambiente? 

2. Qual a atual situação dos moradores realocados da antiga cidade de 

Jaguaribara?  

3. Quais os impactos ambientais causados pela inundação da região de 

Jaguaribara? 

A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar, com orientação 

epistemológica na teoria crítica, a congregar teoria e práxis na articulação do Direito 

Constitucional, Ambiental, Administrativo e Economia, com as técnicas de análise 

documental e de revisão bibliográfica, diante do estudo do instituto da 

desapropriação por utilidade pública e os direitos humanos. 

 

1 O Direito Fundamental à água potável 

 

Constitui objetivo fundamental de um Estado Democrático de Direito o 

reconhecimento e a efetivação dos direitos humanos, dentre estes o direito 

fundamental à água potável, em virtude de ser um recurso vital para a própria 

existência da vida. Muito embora seja caracterizada como um bem de valor 

econômico, a água não pode ser configurada como mercadoria e, por consequência, 
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um mero objeto que pode ser controlado através de privatizações e monopólios de 

mercado4.  

Dada a importância da água para a vida humana, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) reconheceu no ano de 2010 em sua Resolução nº 64/292 o direito à 

água potável e limpa como direito essencial para o pleno gozo da vida e de todos os 

direitos humanos5. Desse modo, os países signatários de tratados internacionais de 

direitos humanos adicionaram a água ao seu rol de proteção, incluindo o Brasil. 

Dentre estes, podemos citar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 

2012)6, assinado por representantes dos 193 países-membros das Nações Unidas 

na convenção Rio +20, cujos objetivos visam tornar o mundo mais justo através do 

desenvolvimento sustentável. Em especial, citamos o Objetivo nº 6: 

 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todas e todos 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura 

para todos 

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos 

para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para 

as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 

reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 

substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente 

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos 

os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce 

para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de 

pessoas que sofrem com a escassez de água 

                                                     
4 SOUZA, Ana Paula Lemes de. ´De baciada`: a privatização da água e a venda do futuro comum. Carta 
Capital. 10 de julho de 2020. Disponível em </https://www.cartacapital.com.br/opiniao/de-baciada-
a-privatizacao-da-agua-e-a-venda-do-futuro-comum/>. Acesso em 20 de maio de 2021. 
5COSTA, Jales Dantas da. Convivência com o semiárido brasileiro: autonomia e protagonismo social. 
Editora Iabs. Brasília, 2013. 
6 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro, 2012. 
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6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os 

níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado 

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 

incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos 

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os 

países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e 

saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da 

água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso 

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento. 

 

Contudo, muito embora o tema já seja estudado há muito tempo, 

especialmente em prevenção às secas no Nordeste do Brasil, e reconhecido em 2010 

como direito humano, e ainda ratificado novamente em 2012, sua efetivação ainda 

carece de normais legais nacionais e políticas públicas, não havendo atualmente lei 

que regule a distribuição justa e assegure o acesso universal à água potável e limpa, 

permanecendo ainda como domínio público da União através da Lei nº 9.433/977 

Diferentes visões permeiam a doutrina e a concepção de água como 

mercadoria ou direito fundamental. Justamente por oferecer um enorme retorno 

econômico, restaria caracterizada como mercadoria, confundindo-se a 

dominialidade pública com a mercantilização (PEIXOTO FILHO; BONDAROVSKY, 

2000, p.14)8. Conforme alertam VIEIRA e BARCELLOS (2009, p.80,81)9: 

 

[...] silenciosamente as transacionais da água já estão explorando de diversas 

maneiras os nossos rios, lagos e demais fontes e mananciais de água e essa 

prática não é recente. Através de diferentes iniciativas, sejam individuais, 

políticas ou empresariais, esta se tornando cada dia mais visível, ainda que de 

forma disfarçada, a posse, propriedade oi controle privados da água. Exemplo 

disso é o que vem ocorrendo em algumas regiões do Estado de Minas Gerais. 

                                                     
7 BRASIL. Lei nº 9.433/97. Brasília, 1997. 
8 PEIXOTO FILHO, A, C.; BONDAROVSKY, S.H. Água, bem econômico e de domínio público, 2000, p. 14. 
In PES, João Hélio Ferreira.O Mercosul e as águas: a harmonização, via Mercosul, das normas de 
proteção ás águas transfronteiriças do Brasil e Argentina, Santa Maria: UFSM, 2005, p.27 
9 BARCELLOS, Ilma; VIEIRA, Andreia. Água: bem ambiental de uso comum da humanidade. Revista de 
Direito Ambiental, São Paulo, n.14, p.80, 81, 2009. 



 

 
 
 

Michel Vidal Freire | 455 

 

Desde 1992, a multinacional Nestlé assumiu a propriedade do Parque das Águas 

de São Lourenço e, consequentemente, a exploração comercial das fontes de 

água mineral da cidade de São Lourenço, onde passou a produzir a água Pure 

Life. Hoje, a Nestlé comercializa além da Pure Life, também as marcas Aquarel, 

Perrier, Petrópolis e São Lourenço. A exploração de água do Poço Primavera, que 

fi ca dentro do Parque das Águas de São Lourenço, além de não ter sido 

precedida de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, 

exigidos por lei, trava uma disputa judicial há anos, com controvérsias de 

pareceres dos seguintes órgãos: Departamento Nacional de Pesquisas Minerais 

(DNPM), Agência Nacional de Águas (ANA) e Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

 

Em linha de raciocínio diferente, esclarece o professor Paulo Affonso Leme 

Machado que ´´ a dominialidade pública da água, afirmada na Lei n.º 9.433/97, não 

transforma o Poder Público federal e estadual em proprietário da água, mas torna-o 

gestor desse bem, no interesse de todos``.10  

Ainda, consta como direito fundamental de 3ª geração, que são aqueles 

marcados com as alterações da sociedade e mudanças na comunidade internacional 

(LENZA, 2007. p.694-695)11, em razão do crescimento do movimento ecológico e a 

percepção do ser humano não como senhor da terra, mas como seu dependente, de 

modo a tornar sua preservação e sustentabilidade prioridade no desenvolvimento de 

políticas dos Estados Modernos. 

Em 1981, é promulgada a Lei nº 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, trazendo a definição de água como recurso ambiental em seu Art. 3º, 

também havendo a criação do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, sob 

a fiscalização do CONAMA- Conselho Nacional do Meio Ambiente, responsável por 

assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o meio 

ambiente e recursos naturais (Art. 6º, II)12. 

                                                     
10 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
414 
11 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Método, 2007. 
12 BRASIL. Lei nº 6.938. Brasília, 1981. 
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Da mesma forma, cabe destacar a Lei nº 9.433/9713, a Lei das Águas, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, assim como criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelecendo seus fundamentos, 

diretrizes de ação e instrumentos, assim como a regulamentação acerca da 

possiblidade de cobrança do uso da água. Muito embora a água seja considerada 

um recurso ambiental e direito fundamental, não deixar de ser considerada um bem 

natural dotado de valor econômico a ser explorado. 

Portanto, consiste em dever do Estado Brasileiro, em razão de ser país 

membro da ONU e signatário de diversos tratados internacionais de direitos 

humanos a efetivação do direito à água potável, através de leis que versem sobre o 

acesso e distribuição universal, assim como o desenvolvimento autossustentável, 

reduzindo o desperdício e poluição de grandes corpos d´água.  

A Constituição Federal vigente, em seu Art. 225, enuncia a proteção do Estado 

ao meio ambiente e o direito a um meio ambiente sustentável, sendo de vital 

importância a preservação deste, pois sem meio ambiente não existe água, assim 

como não existe qualquer forma de vida, como afirma MILARE (2005, p.189)14, apud 

FLORES (2011, p.8): 

 

Importante para tanto a proteção e conservação do meio ambiente de forma 

ampla, por meio da preservação e restauração dos processos ecológicos, manejo 

das espécies e ecossistemas, preservação da biodiversidade e controle das 

entidades de pesquisa e manipulação de material genético, proteção dos 

espaços territoriais protegidos, prévio estudo de impacto ambiental, educação 

ambiental e proteção à flora e à fauna. 

 

Sendo então a relação meio ambiente e água potável intrínsecos e totalmente 

dependentes, a proteção constitucional não deve restringir-se apenas ao primeiro, 

mas estender-se também à água, recebendo a devida proteção integral do 

ordenamento jurídico desde o momento de promulgação do texto condicional, de 

modo a promover uma sociedade cujo desenvolvimento seja autossustentável. 

                                                     
13 BRASIL. Lei nº 9.433. Brasília, 1997. 
14 MILARE, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4.ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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A água, embora anteriormente não possuísse tamanha relevância no direito 

ambiental, sua distribuição sempre foi pauta de diversos debates, em destaque no 

tocante às secas do Nordeste do país, em razão do clima semiárido, sendo 

necessárias intervenções antrópicas e impactos ambientais para possibilitar a 

manutenção da vida humana e animal na região, evitando, assim, a imigração de 

sertanejos, a agricultura e pecuária local e o abastecimento hídrico das demais 

regiões.  

A seca no Nordeste brasileiro é identificável em uma área do Nordeste 

caracterizada pelo clima semiárido e de precipitação irregular, compreendendo parte 

do Estado do Ceará até o Norte de Minas Gerais, abrangendo quase toda a extensão 

da caatinga brasileira15. Sendo o fenômeno uma das maiores preocupações dos 

governos locais e nacional, atingindo desde sertanejos pobres que fazem da terra 

plantada seu único sustento até grandes produções da pecuária de corte e leite. 

Para a realização dos projetos de abastecimento e reservas hidráulicas, foi 

criado o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) no ano de 

190916 , sendo o órgão do governo federal da União responsável por planejar e 

desenvolver estratégias de abastecimento de água no sertão brasileiro, construindo 

grandes reservatórios artificiais, como açudes e represas, evitando o 

desabastecimento de água da região, possibilitando a continuação da vida humana 

e animal, bem como a pecuária e a agronomia, reduzindo drasticamente os impactos 

causados pela seca. 

Neste contexto, a construção de açudes públicos, mais especificamente no 

interior do Ceará, sempre foi vista de maneira positiva, assim como bastante 

criticada, pois seus projetos sempre precediam a inundação de uma determinada 

área, abrangendo regiões e municípios inteiros, como foi o caso do antigo povoado 

de Canudos e de nosso estudo principal, o município de Jaguaribara, caracterizando 

                                                     
15 SEI. Superintendência de estudos econômicos e sociais da Bahia. Sobre – Polígono das Secas. 
Disponível em: 
</https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2603/>. Acesso em 20 
de maio de 2021. 
16 SOUSA, Francisco de Assis Soares de. Saiba qual a função do DNOCS na construção de políticas 
públicas contra a seca. Ministério do Desenvolvimento Regional. 14 de junho de 2017. Disponível 
em:</https://antigo.dnocs.gov.br/gab-cs/noticias/3504-saiba-qual-a-funcao-do-dnocs-na-
construcao-de-politicas-publicas-contra-a-seca/>. Acesso em 20 de maio de 2021. 
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a oferta mais abrangente de água ao custo da destruição da memória histórica local 

e os impactos ambientais subsequentes à inundação. 

 

2 Jaguaribara: Uma cidade histórica 

 

A origem do município de Jaguaribara remonta ao final do Séc. XVII, ainda no 

Período Colonial, quando foi estabelecida uma fazenda para a criação de gado no 

interior do Ceará. Contudo, seus moradores foram obrigados a se retirar em razão de 

conflitos frequentes com os indígenas da região, retornando anos mais tarde 

vitoriosos do conflito, sendo então possível o novo povoamento da área. O povoado 

de Santa Rosa nasceu nesse período como o desdobramento da área, a qual foi 

transferida a propriedade em 1786, por doação dos herdeiros, para o patrimônio da 

Igreja Católica, já fortemente estabelecida no interior do Nordeste, sendo esta 

elevada a condição de vila do distrito do município de Frade, posteriormente 

Jaguaretama, pouco após a Declaração da Independência do Brasil em 1822. 

Jaguaribara permaneceu distrito de Jaguaretama até ser promovida a município em 

1957, através da Lei nº 3.550/1957, sendo então dotada de autonomia 

administrativa.  

O nome Jaguaribara tem sua origem em dezembro de 1943, com a 

promulgação do Decreto-Lei nº 1.113/1943, cujo sinônimo remete à tribo tupi que 

habitava a região durante o início da colonização. Etimologicamente, significa 

´´moradores do rio da onça``, sendo este rio o próprio Jaguaribe. 

Em 31 de Outubro de 1824, o povoado foi palco do mais importante conflito 

armado já registrado na história do Ceará, a Confederação do Equador, movimento 

republicano separatista cujo objetivo era a independência do Nordeste em relação 

do Primeiro Império. Nesse contexto de revolução, ocorreu a captura e a execução 

de Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, Presidente da Confederação do Estado do 

Ceará, sendo homenageado no ano de 1924, sendo erguido na zona rural do 

município um monumento em sua memória.17 

                                                     
17 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia. História. Disponível em 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribara/histórico>. Acesso em 23 de abril de 2021. 
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Todavia, conforme a necessidade de reservatórios e de abastecimento de 

água fez-se maior devido ao aumento populacional do Estado, foi anunciada em 

1985 a construção de uma nova barragem, o Açude Público Padre Cícero, mais 

conhecido como Açude Castanhão, cujo projeto teve por objetivo transpor as águas 

do Rio Jaguaribe a fim de abastecer a capital do Estado e as regiões vizinhas, mas 

sendo necessária a inundação da cidade durante o processo. 

Ao ser anunciada a inundação da cidade, houve o início do debate da 

sociedade civil com o Poder Público, gerando intensa participação dos moradores 

locais de forma democrática e planejada. Em 1990, muito embora parte da população 

não aceitasse a inundação do município e de sua zona rural, foi realizada a 

desapropriação pelo Poder Público por utilidade pública, e os moradores foram 

obrigados a se realocarem apenas na região que seria a Nova Jaguaribara, 

recomeçando suas vidas apenas com a indenização paga e a promessa de um futuro 

melhor que ainda tardaria a aparecer. A obra teve início em 199518. 

Em 2001, o Castanhão foi concluído e inaugurado pelo então Governador do 

Estado à época, Tasso Jereissati. Enquanto a conclusão da obra e a transposição 

das obras eram celebradas, os antigos habitantes de Jaguaribara haviam sido 

realocados na nova cidade, que carrega o mesmo nome, sendo oferecida pelo 

governo uma nova área para a construção do que viria a ser o novo município de 

Jaguaribara 

A nova cidade não possui a mesma autenticidade da antiga, não carrega o 

legado revolucionário e seus moradores não têm a mesma sensação e sentimento 

de pertencer àquele novo local, motivo pelo qual a cidade encontra-se atualmente 

em grande parte desabitada19, agravada mais ainda pelos problemas cuja construção 

do Açude Castanhão prometeu solucionar, como o abastecimento de água para a 

própria cidade e a mortandade de peixes no parque de criação de Curupati Peixe, na 

                                                     
18 CABRAL, Rosiane Muniz et al.. O açude castanhão como política pública para promover ações de 
convivência com o semiárido. Anais II WIASB... Campina Grande: Realize Editora, 2015. Disponível em: 
<https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/17353>. Acesso em: 19/05/2021 
22:29 
19 DIÁRIO DO NORDESTE. Diário do Nordeste. Jaguaribara está desabitada após 16 anos de 
promessas. 30 de setembro de 2017 Disponível em 
<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/jaguaribara-esta-esvaziada-apos-16-anos-
de-promessas-1.1828361>. Acesso em 23 de abril de 2021. 
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zona rural da nova Jaguaribara devido à crise hídrica, que resulta na baixa 

oxigenação da água20. 

Portanto, muito embora o sacrifício dos moradores da antiga Jaguaribara 

tenha possibilitado o aumento crucial na oferta e disponibilidade de água na região,  

 

3 Os impactos ambientais causados pela construção do açude Castanhão 

 

Conforme dito, a construção do Açude Castanhão foi realizada através da 

enchente da região, transpondo as águas da margem esquerda do Rio Jaguaribe. A 

barragem tem capacidade de armazenamento de 6,7 bilhões de metros cúbicos, com 

seu volume total compreendendo cerca de duas vezes a Baía de Guanabara, no Rio 

de Janeiro, abastecendo a Região Metropolitana de Fortaleza e as cidades do Baixo 

Jaguaribe: Limoeiro do Norte, Russas, Quixeré, Palhano, Tabuleiro do Norte e 

Jaguaruana21, sendo o projeto de enorme de importância para o combate estratégico 

à seca no nordeste brasileiro. 

Contudo, ainda há de se falar, sob a ótica ambiental, nos impactos ambientais 

sofridos pela fauna e flora da região em razão da instalação da barragem, pois 

mesmo diante de uma utilidade pública e estratégica para a vida humana na região, 

não deixa de causar impactos na vida animal e vegetal. Semelhante ao projeto de 

construção de usinas hidrelétricas, que pressupõem a inundação da área. 

Entre os problemas ambientais atualmente conhecidos tem-se a alteração da 

paisagem natural por conta da interferência humana pela instalação da represa, a 

administração inadequada dos resíduos sólidos e líquidos, a interrupção do curso 

natural de rios, assim como a alteração dos parâmetros biológicos, químicos e 

físicos da água, vitais para a vida aquática, e a destruição da fauna e flora, resultando 

na destruição das cadeias ecológicas do bioma. 

                                                     
20  BARBOSA, Honório. Mortandade de peixes no Castanhão ultrapassa 500 toneladas. Diário do 
Nordeste. 12 de fevereiro de 2019.  
21 BARBOSA, Honório.; RODRIGUES, Antonio.; Diário do Nordeste. Volume do açude Castanhão sobe 
15 centímetros desde a chegada das águas do São Francisco. Diário do Nordeste. 18 de março de 
2021. Acesso em 19 de maio de 2021. Disponível em 
</https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/volume-do-acude-castanhao-sobe-15-
centimetros-desde-a-chegada-das-aguas-do-sao-francisco-1.3062193 />  
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De acordo com Giusti (2005), conforme citado por BATISTA (2012, p .69)22: 

 

A construção de uma represa e a área alagada pela mesma produz impactos 

ambientais, sociais e econômicos sobre o meio ambiente natural e humano 

existentes na área de sua influência interferindo na biologia aquática e terrestre, 

além de influenciar na riqueza cultural e histórica da região atuando como 

verdadeiras bombas biológicas.  

 

Na mesma linha de raciocínio, BORGES23 (1999, apud PEROTE, 2006, p.75)24, 

explicita os principais impactos ambientais: 

 

Entre tais impactos, podemos salientar, além da inundação de mais de dois 

terços do Município de Jaguaribara, a erosão do fluvial à jusante da barragem; a 

alteração no regime sedimentológico de transporte de material na planície fluvial 

e ambiente marinho, o que impacta a atividade pesqueira; a qualidade da água à 

jusante do reservatório em função da vazão definida para a barragem e dos usos 

da água em vista da irrigação e depósitos finais de dejetos; a salinização dos 

solos agricultáveis, devido ao rebaixamento do lençol freático, o que permite a 

intrusão de águas e muitos outros listados no EIA/RIMA e nos pareceres das 

consultorias. 

 

Ao ser realizada a inundação para a construção da barragem do Castanhão, 

houve a efetivação do impacto ambiental. 

Os impactos ambientais são alterações ecológicas capazes de alterar o 

ecossistema. No presente estudo, nos atemos apenas ao impacto ambiental 

negativo, sendo este capaz de causar riscos para o ser humano ou os recursos 

naturais disponíveis no espaço geográfico, afetando negativamente a harmonia 

natural e as relações ecológicas. 

                                                     
22 BATISTA, Bruna Maria Faria et al. Revisão dos impactos ambientais gerados na fase de instalação 
das hidrelétricas: uma análise da sub-bacia do alto juruena-MT. Biodiversidade. V.11, N1, 2012. p.69. 
23  BORGES, Manfredo Cássio de Aguiar. A face oculta do Castanhão: em defesa da engenharia 
nacional. Fortaleza: IMOPEC, 1999. 
24 PEROTE, Lícia Tereza Rodrigues. Jaguaribara: a cidade submersa. História de uma cidade planejada 
no sertão do Ceará. Campinas: PUC-Campinas, 2006. 
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De enorme relevância na atualidade, o meio ambiente e o impacto ambiental 

possuem definição normativa, posto que a Constituição Federal de 1988 dedicou um 

capítulo exclusivo à proteção do meio ambiente, assim como a obrigação do Poder 

Público de preservá-lo, disposto em seu Artigo 225, caput e § 1º25: 

 

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

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

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

presentes e futuras gerações.  

 § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:  

 I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  

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;  

IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;  

VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

VII -  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.  

 

Não obstante, o impacto ambiental possui sua própria definição  normativa, 

estabelecida   pela  Resolução  nº  1/86  do  Conselho  Nacional   do  Meio  Ambiente 

                                                     
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. 
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(CONAMA)26: 

 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Não muito distante, a doutrina do Direito brasileiro também busca solucionar 

eventuais lacunas na definição, tornando mais rico o entendimento do tema no 

estudo de casos. Conforme lição de Paulo de Bessa Antunes (2021, p.439) 27 ´´ 

Impacto é choque, modificação brusca causada por força exterior que tenha colidido 

com um objeto. Sinteticamente: o impacto ambiental é uma modificação brusca 

causada no meio ambiente``.  

Portanto, diante do caso narrado e da sustentação legal, acadêmica e 

doutrinária, resta evidente que a construção do açude Castanhão causou grandes 

impactos ambientais negativos ao meio ambiente, vindo a destruir as relações 

ecológicas existentes na região, além da vida humana expulsa através da 

desapropriação. Devem então destacar-se os dois lados da narrativa, entre a 

utilidade estratégica do abastecimento de água e o meio ambiente natural de outrora, 

sem grandes interferências humanas. 

 

Conclusão 

 

O vasto contexto ambiental e social do sertão nordestino sempre apresentou 

como temática principal a pobreza da região e o clima como principais fatores de 

                                                     
26  BRASIL. Resolução nº 1/86 do CONAMA. Diário Oficial da União. Brasília, 1986. 
27  ANTUNES, Paulo Bessa de. Direito Ambiental. São Paulo. Grupo Gen, 2021. 9788597027402. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027402/. Acesso em: 19 
de maio de 2021. 
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subdesenvolvimento e emigração, tornando-se uma das principais preocupações 

dos governos locais e federal, sendo foco de atenção para ações intervencionistas, 

como a construção de barragens e a transposição de rios, muito embora ao custo da 

desapropriação e impactos ambientais. 

Deste modo, a construção do açude Castanhão provou-se ser um projeto cujo 

objetivo é o de diminuir os impactos causados pela seca no sertão nordestino, 

transpondo a àgua do Rio Jaguaribe para as regiões mais necessitadas do Polígono 

das Secas, mais necessariamente o interior do Estado do Ceará, não apenas 

possibilitando o reservatório hídrico nos períodos de seca, mas também aumentando 

a oferta de água durante os períodos comuns. A manutenção da vida através da sua 

construção torna vida do sertanejo pobre menos árdua, trazendo abundância para o 

gado, a agricultura e a piscicultura em açudes, ao passo que reduz drasticamente a 

possibilidade de emigração do interior para grandes centros urbanos que, por sua 

vez, necessitam de um maior abastecimento de água. 

Conforme visto, o caso do antigo município de Jaguaribara ao mesmo tempo 

expõe a principal preocupação do governo em adotar medidas preventivas contra o 

impacto das secas e a proteção da água e do meio ambiente. Em contrapartida, ao 

ser anunciada a construção de um novo açude, precede-se à inundação de uma área 

que pode abranger cidades inteiras, sendo realizada apenas a desapropriação sem 

haver o direito à voz e decisão dos moradores da região, como ocorreu no caso 

estudado. 

A intervenção na propriedade não encontra mais caráter absoluto em nosso 

ordenamento jurídico, podendo haver a desapropriação e a transformação desta em 

uma obra de utilidade pública, como ocorreu com a antiga cidade de Jaguaribara. 

Entretanto, essa intervenção, por mais que tenha sido realizada de maneira legal, 

preenchendo todos os requisitos de utilidade pública e estratégia contra as secas, 

revelou o descaso do Poder Público com a identidade cultural de seus antigos 

habitantes ao liberar as águas do Rio Jaguaribe para inundar a região, levando 

consigo todo o patrimônio histórico presente, bem como as construções urbanas 

que, de tempos quando o nível da água diminui, é possível ver suas ruínas 

abandonadas e esquecidas pelo tempo. 
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De fato, a intervenção do Poder Público na construção do Castanhão trouxe 

diversos benefícios e melhorias para a população da região, mas ao custo de sua 

própria história. Até o momento, não houve tentativas de resgate dos monumentos 

históricos, como o de Tristão Gonçalves, permanecendo sua memória apenas na 

mente dos antigos moradores e nos livros de história. O patrimônio histórico deve 

ser resgatado, de modo a restaurar a antiga memória e confiança de dias melhores 

aos moradores da nova cidade de Jaguaribara, que passam por um período difícil de 

escassez de recursos, não recebendo a atenção devida após o sacrifício realizado 

anteriormente. 

Os impactos ambientais decorrentes da construção do açude Castanhão 

também revelam a forma como a ação humana é capaz de causar impactos 

devastadores na vida animal e vegetal, alterando de maneira negativa e positiva o 

meio ambiente, promovendo a continuação da vida de outras espécies animais 

selecionadas, em especial o gado leiteiro e de corte, assim como a agricultura. O 

abastecimento de água para ambos os negócios gera uma maior oferta de alimentos 

e matérias-primas para a cadeia de produção que satisfaz as necessidades 

humanas. Da mesma forma, as águas dos açudes são distribuídas para as regiões 

interioranas e capitais dos Estados. 

Portanto, o caso da cidade de Jaguaribe demonstra a necessidade do 

abastecimento de água para amenizar os impactos da seca, embora ao custo de 

cidades inteiras e impactos ambientais negativos, ao passo que são também 

gerados benefícios para a vida humana desde os setores de produção primários. Na 

consideração de alternativas, cabe ao Poder Público não apenas a preocupação com 

a questão ambiental, mas também com a proteção ao patrimônio histórico das áreas 

afetadas por esses impactos ambientais em favor da memória local, mitigando e 

preservando a memória viva dos que sofreram com a destruição de suas cidades. 
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RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo de analisar o município de Canindé e abordar a 

questão da ausência de desenvolvimento humano atrelada aos indicadores sociais 

referentes à região. Além disso, aborda-se a direta relação que a falta de 

desenvolvimento humano tem com a fé, votos, resignação e a questão ambiental na 

localidade. Dessa forma, faz-se análise comparativa com os dados do elevador 

social quebrado da OCDE com o escopo de verificar como está ligado ao município 

ao estudar as questões sociais e econômicas de Canindé. Em síntese, apresenta-se 

a Lei Orçamentária de Canindé e sua influência na efetivação dos direitos sociais dos 

hipossuficientes. A Caatinga canindeense se revela como um fator decisivo pelo fato 

de influenciar o desenvolvimento humano, crescimento econômico, mobilidade 

social e sustentabilidade. Diante da não efetivação dos direitos sociais na realidade 

do sertanejo, este utiliza a fé, os votos e a resignação como refúgio 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 da ausência do desenvolvimento humano em face dos desafios sociais 

presente no agreste de Canindé. 

Palavras-chaves: Canindé. Direitos sociais. Elevador social. Fé e esperança. 

Caatinga.  

   

ABSTRACT 

This article aims to analyze the municipality of Canindé and address the issue of the 

lack of human development linked to social indicators related to the region. 
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Therefore, it addresses the direct relationship that the lack of human development 

has with faith, vows, resignation and the local environmental issue  In this way, a 

comparative analysis is made with the data from the OECD's broken social elevator 

with the scope of verifying how it is linked to the municipality when studying the 

social and economic issues of Canindé. In summary, the Canindé Budget Law and its 

influence on the realization of the social rights of the underprivileged are presented. 

The Caatinga canindeense proves to be a decisive factor that influences human 

development, economic growth, social mobility and sustainability. Facing the non-

realization of social rights in his reality, the “sertanejo” uses faith, vows and 

resignation as a refuge. The methodology involves interdisciplinary research, with 

epistemological orientation in critical theory, bringing together theory and praxis in 

the articulation of Constitutional, Environmental and Economics, with the techniques 

of document analysis and bibliographic review, in the face of the study of absence of 

human development in face of social challenges present in the Canindé wild. 

Keywords: Canindé. Social Rights. Human development. Caatinga. Faith and hope.    

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo aborda a necessidade do desenvolvimento humano e a 

importância da garantia dos direitos sociais atrelados ao progresso econômico, à 

dignidade humana, à mobilidade social e também a questão ambiental evidenciada 

no município de Canindé. Aponta-se, inicialmente, que tal cidade, localizada no 

sertão central, é conhecida nacionalmente por sua influência no cenário religioso e 

também por receber milhares de romeiros, devotos que anualmente concluem suas 

promessas. Ressalta-se, nesse cenário persevera persistente descaso com a 

efetivação dos direitos sociais dos hipossuficientes. O panorama verificado no 

município de Canindé transparece a ausência de desenvolvimento humano. A 

pesquisa analisa os dados estatísticos elaborados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Perfil Territorial do Município com o escopo de 

traçar conclusões acerca de aspectos cruciais para o estudo do tema em pauta, a 

exemplo a ocupação dos habitantes, a situação da economia, a renda, a educação, a 

mobilidade social e o meio ambiente atrelado à sustentabilidade. 
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Nesse sentido, o artigo analisa os dispositivos da ordem social e da ordem 

econômica da Constituição brasileira dirigente de 1988. Nota-se que a aplicabilidade 

e efetividade imediata dos artigos que são os objetivos da República brasileira, 

inerentes aos direitos fundamentais e sociais permanecem frustrados diante da 

realidade fática do sertão cearense. A destinação de verbas orçamentárias aos 

programas sociais, voltados a atender o desenvolvimento humano, demostra-se 

incipiente para promover a mudança no contexto daqueles que sofrem com a não 

efetivação dos seus direitos sociais. Diante do persistente descaso do governo com 

a concretização desses direitos surgem as consequências que produzem impactos 

na realidade do agreste cearense. Constatam-se a frustração com a democracia 

eleitoral, a falta de mobilidade, a estagnação econômica, pobreza e até sequelas 

ambientais, uma vez que a sustentabilidade do meio ambiente e a biodiversidade 

estão diretamente ligadas ao bem-estar antropocêntrico, mas também biocêntrico.           

Como ressalta Holmes e Sustein em sua obra "The Cost of Rights", todos os 

direitos possuem custo, isto é, eles precisam ser patrocinados pelo Estado. No 

entanto, é preciso que haja estrutura e  fiscalização adequadas para organizar a 

destinação e execução de recursos. Assim, propõe-se estudar como o governo 

municipal de Canindé destina a receita total do orçamento municipal para a 

seguridade social e quais entraves impedem que seja albergado o custo dos direitos 

sociais e sua realização.  

Verifica-se diante do relatório produzido pela OCDE, uma organização 

internacional que busca facilitar os diálogos de políticas e disseminar boas práticas 

em relação à governança, que ele retrata a mobilidade social por meio de um elevador 

social quebrado que impede a ascensão dos hipossuficientes que estão presos a um 

piso pegajoso. Esse relatório aponta para instrumentos anticorrupção, incentivos à 

competição, a investimentos, educação, inclusão e política fiscal. Nota-se ao estudar 

tal documento que há duas camadas distintas, uma inferior composta por aqueles 

que sofrem com a não execução dos direitos sociais e uma superior composta por 

pessoas que já conquistaram uma digna condição de vida e estão presos a um teto 

pegajoso e dispõem de benefícios.   

Acresça-se, ainda, que se busca evidenciar por meio da análise dos dados 

estatísticos, as informações inerentes ao elevador social quebrado diante do 
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contexto da Caatinga cearense, especificamente a cidade de Canindé, por meio da 

avaliação dos indicadores sociais, os quais indicam um descompasso na região 

quando analisados em conjunto. A mobilidade social se apresenta como 

multifacetada, por isso propõe que esta seja estudada a partir de aspectos relevantes 

da sociedade, a exemplo a renda, condição dos pais, saúde e educação.  

Quando se analisa a questão ambiental no município, percebe-se a ocorrência 

da escassez hídrica por conta do bioma, a Caatinga, caracterizada pela irregularidade 

pluviométrica, itens que serão analisados no contexto do estudo. Ainda sob esse 

viés, os maus-tratos promovidos ao solo, a exemplo as queimadas, degradam o meio 

ambiente de forma irreversível muitas vezes. Diante disso, ressalta-se que a adoção 

de boas práticas sustentáveis em parceria com a biodiversidade é necessária para 

evitar degradações futuras mais graves ao solo e para promover o bem-estar da 

população canindeense. 

Além disso, a história de Canindé é marcada pela influência exercida pela 

figura religiosa de São Francisco das Chagas, padroeiro da cidade. Diante disso, o 

sertanejo busca refúgio na fé e nos votos em face das dificuldades presentes no meio 

social em que vive. Assim, acontecerá a resignação religiosa de tais indivíduos ao se 

encontrarem perante a displicência do Estado em relação à efetivação dos direitos 

sociais. Os crentes ao terem seus pedidos realizados, dirigem-se ao santuário para 

fazer suas oferendas e até levar objetos relacionados ao desejo feito, os quais são 

chamados de ex-votos e são expostos na Casa dos Milagres da Igreja. Nessa lógica, 

ao não dispor do patamar mínimo civilizatório presente no texto constituinte, o 

cidadão busca auxílio na fé para suprir a falta dos direitos sociais, panorama que 

gera um "efeito dominó, pois a falta desses atinge diretamente a dignidade humana, 

o crescimento econômico e consequentemente a mobilidade social.     

A base metodológica deste trabalho envolve uma pesquisa interdisciplinar, 

com orientação em análises bibliográficas e documentais, que possam contribuir 

com a formulação de conclusões e esclarecer as questões que serão abordadas no 

decorrer da elaboração do trabalho. Além disso, apresenta-se dados estatísticos 

para consolidar as informações que são citadas. Assim, será possível por meio dessa 

metodologia verificar o cenário em que tal território cearense está inserido e quais 

são suas anomalias sociais, econômicas e políticas.  
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No primeiro tópico do artigo, aborda-se as características do município em 

análise, com foco na origem do município e como a fé atinge a cidade. Além disso, 

apresenta-se dados acerca dos indicadores referentes a questões sociais e 

econômicos com o escopo de fazer conclusões e obter resultados iniciais. 

Posteriormente, retrata-se os direitos sociais e como estes estão dispostos na 

Constituição Federal de 1988 e como se propõe a efetivação do patamar mínimo. No 

terceiro tópico, apresenta-se o elevador social da OCDE e faz-se uma análise acerca 

de como este se relaciona com Canindé. No quarto tópico, tem-se o objetivo de 

apontar o impacto ambiental promovido pela seca e a complexidade do bioma 

decorrente de suas características. No último tópico do artigo, ressalta-se a 

relevância da fé, da esperança e da resignação perante da incipiente ação do Estado 

quanto à garantia dos direitos sociais e à promoção do desenvolvimento humano em 

relação aos hipossuficientes.    

 

1 O município de Canindé e sua população em análise perante o perfil municipal e 

os indicadores sociais e econômicos  

       

O município de Canindé teve sua origem datada em 27 de fevereiro de 1731, 

sendo conhecido pela sua cultura religiosa de devoção ao São Francisco, padroeiro 

da cidade posta em análise, o qual exerce uma grande influência na vida dos 

canindeenses e também gera frutos para o povo residente no território. A origem do 

local religioso decorreu da colonização do Ceará aliada às "Santas Missões" feitas 

pelos padres, os quais realizavam missas, batizados, confissões e até procissões, 

seguidas pelos habitantes da região com o escopo de cessar os pecados ao 

acompanharem tais atos. Desde essa época, começou-se a grande devoção por São 

Francisco e se deu início as romarias para disseminar a crença e atrair mais pessoas 

para a prática da religião. Após quase 300 anos de história, a cidade ainda recebe 

reconhecimento nacional pela sua influência religiosa no meio católico. 

 

No Brasil os principais centros de romaria são: Nossa Senhora de Nazaré (Belém 

do Pará), São Francisco de Canindé (Canindé), Ceará, Bom Jesus do Bonfim 

(Itapagipe, cidade de Salvador, Bahia) Bom Jesus da Lapa (Pirapora, rio São 
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Francisco), Nossa Senhora de Aparecida (Aparecida) e Bom Jesus de Pirapora, 

ambos em São Paulo[...]. (CASCUDO, 2001, p. 603, grifou-se). 

 

De acordo com dados divulgados pelo site da prefeitura do município em 2020, 

o município registra uma população total de 78.049 habitantes, posicionada na 

décima primeira posição ao compará-la com a população de outros municípios da 

mesma unidade federativa. Além disso, o IBGE atestou, em 2010, que o Índice de 

Desenvolvimento Humano desse Município é 0,612, dado que constata que o 

território geográfico possui um índice médio de desenvolvimento. No entanto, ao 

avaliar o IDH das últimas décadas e compará-los entre si, pode-se constatar um 

aumento de 0,310 no período de 1990 à 2010, porém esse índice se encontra em 91º 

(nonagésima primeira posição) no ranking estadual.  

Além disso, o estudo feito sobre o perfil territorial do município de Canindé, 

elaborado no ano de 2015 (com dados recolhidos e apresentados pelo IBGE no ano 

de 2010), identificou que 26,44% da população total do território encontra-se em uma 

condição de extrema pobreza e 81,04% está vulnerável à pobreza. Evidencia-se, 

assim, que por mais que haja um registro na melhora do IHD, índice crucial que 

simboliza o desenvolvimento, este ainda está longe de se encaixar como adequado, 

visto que há anomalias sociais que precisam de uma melhor gerencia para gerar 

evoluções. No Ceará, o IBGE atestou que há em torno de 43% da população do estado 

com rendimento domiciliar per capita a US$ 1,90 e inferior a US$ 5 PPC diários em 

2018, dado preocupante para o impulso dos indicadores sociais do município.    

Por outro giro, a agricultura familiar comercial e também de subsistência é um 

fator relevante em relação ao trabalho e aos rendimentos obtidos por meio dessa 

atividade. Além da agricultura ser uma das principais atividades econômicas da 

região, há também um intenso comércio religioso influenciado pela presença do 

Santuário de São Francisco das Chagas, reconhecido nacionalmente e impulsionado 

pelo turismo na cidade.   

O Perfil Territorial realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial em 

parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário constatou que há no 

município cerca de 17.580 pessoas ocupadas com a agricultura familiar. No entanto, 

vale ressaltar que o clima da região e o bioma representam desafios para a 
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concretização dessa atividade, visto que há uma escassez pluviométrica que atinge 

a produção desses indivíduos, panorama que contribui com o baixo crescimento da 

economia da região e até com impactos ambientais causados por esses impasses.  

Por essa linha de raciocínio, percebe-se que a lei orçamentaria do município 

dispõe de uma grande influência nesse cenário de ausência de desenvolvimento 

humano na localidade, uma vez que há necessidade de investidas do capital público 

na situação para contribuir com a superação desses indicadores sociais. Essa lei tem 

como objetivo divulgar anualmente a receita fixa e a despesa do município quanto à 

sua organização e seu funcionamento. Nessa perspectiva, ao analisar a Lei 

Orçamentária Anual de Canindé, observa-se que a receita total divulgada é estimada 

no valor de R$ 208.986.881 (duzentos e oito milhões, novecentos e oitenta e seis mil, 

oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) e será repartido entre os 

três poderes do município, órgãos e entidades vinculadas a administração pública. 

O artigo 4º1  da lei que rege os gastos públicos do município dispõe como será 

utilizada a receita total do município, o qual apresenta em seu inciso I que será 

destinado R$ 138.056.035,93 (cento e trinta e oito milhões, cinquenta e seis mil, trinta 

e cinco reais e noventa e três centavos) para o orçamento fiscal e R$ 70.000.000,00 

(setenta milhões) para a seguridade social.  

Por mais que a quantia investida na pasta referente à efetivação do patamar 

mínimo seja relevante, percebe-se a necessidade de uma estrutura e de fiscalização 

para organizar os gastos feitos com os direitos sociais, visto que é preciso verificar 

como o dinheiro público está sendo destinado para que essa aplicação seja eficiente 

e não contribua com o descaso persistente com os hipossuficientes.  Há um descaso 

histórico com a população da região quanto à efetivação de suas prerrogativas, 

panorama que contribui intrinsecamente com estado de imobilidade social, 

estagnação econômica, pobreza atrelada a fome, problemas políticos, ausência de 

desenvolvimento humano e impactos ambientais. Por fim, ressalta-se a importância 

de políticas públicas patrocinadas pelo capital público derivado das contribuições 

                                                     
1 Art. 4S 

- A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada: 
 I - No orçamento fiscal, em R$ 138.056.035,93 (cento e trinta e oito milhões, cinquenta e seis, trinta e 
cinco reais e noventa e três centavos        
II – No orçamento da Seguridade Social, em R$ 70.930.845,50 (setenta milhões, novecentos trinta mil, 
oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) 
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sociais e baseadas nas características de Canindé para que haja um 

desenvolvimento humano vinculado ao progresso da economia, melhorias 

ambientais e eficácia da mobilidade social.   

 

2 Os direitos sociais presentes na Constituição e a efetivação destes em Canindé 

 

A Constituição Federal de 1988 é centrada no neoconstitucionalismo, isto é, 

uma nova abordagem da teoria constitucionalista que surgiu como um marco para 

os estudiosos. Verifica-se que há um descompasso quando o Estado não busca 

fornecer o patamar mínimo civilizatório 2  para os seus cidadãos, situação que 

contribui diretamente com a desigualdade social. Durante o curso da revolução 

histórica foram estabelecidas gerações de direitos que não devem se superar, mas 

sim se complementar para serem mutualmente respeitados e garantidos. A 

Constituição Federal de 1988 apresenta no seu artigo 6º um rol de direitos sociais 

(direitos de segunda geração), a exemplo, a saúde, educação, transporte, lazer, 

segurança, proteção à infância e à maternidade.  

Por essa lógica, cabe salientar que a dignidade da pessoa humana, um 

dispositivo que ocupa um papel central no ordenamento contemporâneo, configura-

se como uma expressão de valor e está intrinsecamente relacionada com a 

efetivação dos direitos sociais. Acresça-se, ainda, que a Declaração Universal da 

ONU de 1948 afirma que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os 

outros em espírito e fraternidade”. Essa afirmação propõe a necessidade de haver 

um tratamento igual entre os cidadãos, detentores dos mesmos direitos e de 

dignidade. Ingor Sarlet, (2007) em sua obra "A Eficácia dos Direitos Fundamentais", 

cita que há a necessidade de tratar os direitos garantidos em outros dispositivos da 

Constituição Federal, além daqueles previstos no artigo 5º, como fundamentais para 

os cidadãos. Em síntese, a teoria de Marshall determina acerca da cidadania que o 

estado detém a obrigação de exercer seu papel na seguridade social e deve cessar 

                                                     
2 POMPEU, Gina Vidal Marcílio; SIQUEIRA, Natercia Sampaio. Democracia Contemporânea e os 
Critérios de Justiça para o Desenvolvimento sócioeconômico. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris 
Ltda, 2017, p. 165. 
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as desigualdades promovidas pelo mercado, pela destinação de capital e pela 

alocação de riquezas.  

Nessa lógica, os direitos sociais se configuram como liberdades públicas que 

buscam tutelar os menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida 

decentes e condignas com as que foram estabelecidas (BULOS, 2020, p. 830). Por 

mais que o Brasil ocupe uma posição satisfatória no ranking dos países em 

crescimento econômico, há um "abismo" quando se compara com os dados 

referentes a pobreza no Brasil. Uma pesquisa de autoria do IBGE constata que 47%3, 

isto é, quase metade dos brasileiros abaixo da linha de pobreza estavam no Nordeste 

em 2018. Em verdade, há um descompasso nessa situação, visto que por mais que 

haja crescimento econômico no País, não há uma mobilidade social e 

desenvolvimento humano daqueles inseridos no grupo minoritário. Há uma 

necessidade de se respeitar e de se priorizar a Lei Maior para que haja a efetivação 

concreta do patamar mínimo proposto pelo constituinte, por meio de ações positivas 

do Estado e das leis orçamentárias em busca da justiça no meio social por parte de 

um Estado democrático. 

Nesse viés, a lei já mencionada propõe que a execução dos direitos sociais 

acontecerá por meio de contribuições sociais, as quais são pagas pela sociedade e 

serão destinadas às pastas do Estado responsáveis por tais prerrogativas. Assim, o 

Estado dispõe de um papel importante perante a sociedade, visto que é um ente que 

realiza ações de arrecadar, intervir e prover o necessário para os cidadãos. No 

entanto, por mais que estes sejam dotados de uma aplicação imediata, como prevê 

o parágrafo § 1º do artigo 5º da Constituição, tal ação não ocorre como planejada na 

maioria das vezes, uma vez que a verba arrecadada com as contribuições tende a 

receber destinação diferente daquela previamente prevista no ordenamento.  

Vale apontar que "há direitos cuja efetividade social pode ser apenas jurídica, 

pois correspondem a pretensões de abstenção, ao passo que outros, para serem 

cumpridos, para sair do papel, necessitam intrinsecamente da existência de um 

aparato público, vale dizer, demandam recursos materiais" (Amaral, 2001 p. 67). O 

orçamento público elaborado e fiscalizado com êxito é uma forma de planejamento 

                                                     
3 Sistema de Indicadores Sociais do IBGE de 2019- Analisa as condições de vida dos brasileiros.  
Disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf 
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estatal para organizar a intervenção no âmbito social. Além disso, apresenta a 

importância de ações estatais positivas com o escopo de aplicar recursos públicos 

em programais sociais que busquem efetivar o progresso social e econômico.  

 

Os novos direitos, que aliás nem são tão novos visto que já se incorporaram em 

diversas constituições contemporâneas, inclusive brasileiras anteriores a 1988, 

têm característica especial. E esta consiste em que não são fruíveis, ou 

exeqüíveis individualmente. Não quer isto dizer que juridicamente não possam, 

em determinadas circunstâncias, ser exigidos como se exigem judicialmente 

outros direitos subjetivos. Mas, de regra, dependem para sua eficácia, de atuação 

do Executivo e do Legislativo por terem o caráter de generalidade e publicidade. 

Assim é o caso da educação pública, da saúde pública, dos serviços de 

segurança e justiça, do direito a um meio ambiente sadio, o lazer, a assistência 

aos desamparados, a previdência social, e outros previstos no artigo 6o, no artigo 

7o, sem contar as disposições dos incisos do artigo 170, do artigo 182, do artigo 

193, do artigo 225, e muitas outras espalhadas ao longo do corpo de toda a 

Constituição de 1988.  (LOPES, 2002, p. 129) 

 

Nesse contexto, constata-se que os direitos sociais possuem custos, pois há 

a necessidade de ter uma estrutura para colocá-los em prática por meio de políticas 

públicas (Amaral, 2001, p. 73). Ao não dispor de contribuições e investidas de forma 

eficiente no cenário pública, a ausência de desenvolvimento humano e a estagnação 

da economia se instalam na sociedade. O resultado dessa escassez são os baixos 

índices referentes ao desenvolvimento humano, a pobreza atrelada a desigualdade 

de renda, as dificuldades para acessar serviços públicos e a estagnação da 

economia. O desenvolvimento surge a partir da junção de todos os indicadores 

sociais e de uma mudança positiva naqueles verificados em situação de anomalia. 

Além disso, aqueles que não estão sobre a rege do governo e que não contribuem 

com as taxas e impostos, são geralmente esquecidos e não têm os seus direitos 

garantidos (HOLMES, S; SUNSTEIN, C., 2000, p. 15).  

Diante do que foi exposto, pode-se constatar que tal panorama não é 

verificado em prática ao se analisar os indicadores sociais e econômicos e o 

contexto social em que a população do município de Canindé se encontra. Por mais 
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que haja uma lei orçamentária do município que destine capital público para a 

efetivação de tais prerrogativas sociais, não há uma relevante percepção de 

alteração dos indicadores sociais e econômicos que salientam mudanças positivas 

no cenário em que o município está envolvido. Assim, com a não efetivação dos 

direitos sociais (patamar mínimo civilizatório), não há progresso social e não há 

dignidade humana para essas pessoas e, consequentemente, não há crescimento 

econômico na realidade que em os hipossuficientes estão inseridos.  

 

3 O Elevador Social Quebrado da OCDE em Canindé 

 

O relatório publicado pela OCDE em 2018 retratou a questão da mobilidade 

social por meio de um elevador social quebrado no contexto internacional, dando 

ênfase nos países participantes da organização, o qual evidenciou que há um 

descompasso nas sociedades analisadas por este não deixar a mobilidade social 

acontecer. Tal indicador social pode ser analisado a partir de um estudo envolvendo 

a análise da renda, educação, ocupação dos pais e saúde, os quais podem gerar 

conclusões acerca de tal aspecto retratado no relatório. O documento apresentado 

pela organização afirma que há dois patamares, um inferior e um superior. Os 

hipossuficientes, pertencentes à camada inferior não conseguem se transportar para 

um patamar de vida mais elevado, pois é algo raro pelo fato de estarem presos a um 

piso pegajoso. Assim como aqueles que estão no topo também tendem a continuar 

naquela posição imobilizada, haja vista que já desfrutam de vários benefícios que os 

permitem usufruir das benesses do gozo dos direitos.  

Além disso, ressalta-se que o documento apresenta uma terceira camada, a 

qual está localizada entre a o patamar inferior e o superior, na qual estão os lares de 

renda média. Os participantes da camada mediana são aqueles que conseguiram 

ascender após estarem por um período considerável presos ao piso pegajoso da 

camada inferior, porém o relatório também alerta para a probabilidade de os 

indivíduos inseridos nessa camada deslizarem para a origem por conta de uma 

instabilidade presente nesses lares. Como apresentado pela OCDE, tal situação 

citada por último pode acontecer por motivos de desemprego ou por instabilidades 

no cenário familiar. 
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Por essa lógica, a mobilidade social em uma sociedade em desenvolvimento 

contribui com o meio social, econômico e político de um país. Quando se encontra 

em descompasso com esses três setores citados por último, causa consequências 

que dificultam o cotidiano dos indivíduos. O grupo da sociedade que se encontra na 

parte inferior sofre com a falta de execução dos seus direitos sociais, panorama que 

intensifica outros problemas, a exemplo a fome e a pobreza, fatores intensificados 

pela falta da eficiência de políticas públicas focadas em garantir uma vida digna de 

acordo com o que é previsto no texto da Constituição Federal de 1988. Assim como 

aqueles que já estão no topo da escala não modificam sua posição, os que estão 

abaixo também não saem do lugar, pois há um elevador quebrado que conflita com 

o desenvolvimento humano e o crescimento econômico. Observa-se que elevador 

defeituoso citado depende da efetivação de políticas públicas e de destinação 

orçamentária capazes de garantir a eficácia dos direitos sociais previstos no 

constitucionalismo dirigente de 1988.  

Acresça-se, ainda, que os dados coletados pela OECD constatam que levará 

nove gerações, ou seja, 225 anos para que uma pessoa pertencente ao mesmo grupo 

familiar, inserido no patamar inferior do elevador, alcance o grupo que está na 

camada superior. De fato, tal panorama se evidencia como um número que supera a 

média de cinco gerações dos países listados no relatório, a exemplo China e Japão. 

Por mais que o sistema ainda esteja longe de se enquadrar à situação dos países 

participantes da OCDE, o documento relata que houve um certo avanço no Brasil nas 

últimas duas décadas, com um crescimento econômico atrelado ao desenvolvimento 

humano, porém o período de recessão se deu início em 2014 e se asseverou em razão 

da pandemia de Covid-19.  

Ao observar o relatório da OCDE que trata o elevador social quebrado e 

compará-lo com a situação encontrada na Cidade de Canindé, é possível verificar 

que os dados utilizados para investigar a situação apontam que há uma imobilidade 

social na cidade. Ao estudar a situação, constata-se a dependência da mobilidade 

social em relação à educação4, uma vez que esta pode mudar o histórico e promover 

a mobilidade social. Por mais que 77 milhões tenham sido aplicados na educação no 

                                                     
4 Relatório da OCDE disponível em : https://www.oecd.org/brazil/social-mobililty-2018-BRA-PT.pdf 
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município em 2021, este valor não representa dados significativos nesse setor, uma 

vez que contrasta tal questão com o Índice de desenvolvimento da Educação Básica 

no Ensino Fundamental do município que é de 5,2, o qual ocupa a posição 163º5 

(centésimo sexagésimo terceiro) no ranking estadual. Os índices sociais e 

econômicos da cidade demonstram que a condição da saúde, economia, educação, 

status da população e ocupação estão em descompasso. A situação dificulta que o 

elevador social seja consertado para que mobilidade aconteça na localidade. Nesse 

panorama, o maior desafio é promover a harmonia entre os incentivos destinados à 

seguridade social e à real efetivação desses por meio de ações estatais.  

Diante da estagnação econômica e da ausência de desenvolvimento humano 

atrelada à falta de mobilidade social, sabe-se da importância do envolvimento dos 

cidadãos com o que acontece no contexto social. Ao direcionar o foco de análise 

para o município de Canindé, pode-se ressaltar a falta de entrosamento dos 

habitantes com as políticas desenvolvidas pela administração local, uma vez que há 

a necessidade de uma cobrança e de uma fiscalização em relação ao dinheiro 

destinado aos programas sociais de seguridade social. Segundo defende Robert D. 

Putman em sua obra "The Collapse and Revival of American Community", determinou 

que participação da comunidade americana com a política e o governo se 

transformou três décadas após a World War II.  

 

With the singular exception of voting, American rates of political participation 

compare favorably with those in other democracies. We have multiple avenues 

for expressing our views and exercising our rights— contacting local and national 

officials, working for political parties and other political organizations, discussing 

politics with our neighbors, attending public meetings, joining in election 

campaigns, wearing buttons, signing petitions, speaking out on talk radio, and 

many more. Not all of us do all these things, but more of us are active in these 

ways than are citizens in many other advanced democracies. (PUTMAN, 2000, p. 

30)        

     

Ressalta-se, ainda, que é preciso a mobilidade social não seja interpretada  de  

                                                     
5 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/caninde/pesquisa/40/30277 
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maneira individualizada, direcionando um olhar apenas para si, uma vez que este não 

trará um resultado suficiente e adequado para a questão abordada. É necessário que 

se faça uma análise fazendo relações com outros setores da sociedade civil e que 

também se atente às características do local posto em pauta. Por mais que o 

relatório tenha sido realizado com o enfoque no contexto internacional, envolvendo 

os países participantes do foro da organização, pode-se fazer uma ligação com o 

contexto que é verificado no município cearense por meio dos indicadores sociais já 

apresentados no início da discussão desse tema. 

 

4 A caatinga e o Ser Sertão presente em Canindé e seus reflexos na sociedade 

 

Além da análise já feita acerca dos aspectos sociais e econômicos referentes 

ao sertão canindeense, percebe-se a relevante influência que esses aspectos 

desempenham em relação a questão ambiental em Canindé. Desse modo, pode-se 

conceituar seca como "uma ocorrência sustentada e de extensão regional em que a 

disponibilidade de água natural fica a baixo da média" (Magalhães, 2016 p.19). Com 

a diminuição da precipitação, os açudes e lagoas secam, as vazões dos rios 

diminuem e tem como consequência a falta de água. Por ser algo persistente no 

território em análise, o fenômeno causou e vem causando diversos impactos 

socioeconômicos, ambientais, culturais e políticos. Como já citado, a população de 

Canindé tem uma dependência do setor agrícola, o qual é prejudicado pela seca 

intensificada pela baixa pluviométrica, que atinge o local, gerando, assim, impactos 

no progresso econômico e no desenvolvimento social.  

Em síntese, a presença de uma hidrografia frágil e uma situação climática 

adversa revela a complexidade desse bioma, o qual é considerado como uma 

característica nacional e que ocorre em quase 900 mil km² do sertão nordestino. É 

um diferencial diante dos outros biomas presentes no território brasileiro. Nessa 

perspectiva, é de extrema relevância destacar o descaso presente no parágrafo §4º 

do artigo 225º da Constituição Federal de 1988, o qual não dispõe a Caatinga como 

um Patrimônio Nacional. Tal feito revela o descaso persistente, e se faz necessário 

uma correção diante do que foi estabelecido, visto que tal vegetação possui uma 

tendência à desertificação, ocasionada por uma degradação da terra, e também por 
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uma fragilidade à impactos biológicos. Sabe-se que algumas condutas, a exemplo 

as queimadas, realizadas pelo sertanejo usuário da terra podem contribuir 

diretamente com a degradação do bioma, um importante meio de renda e de uma 

subsistência para essas pessoas. Diante disso, Euclides da Cunha apresenta tal 

panorama em sua obra " Os Sertões":  

 

Assumidos, de fato, em todo o decorrer da História, o papel de um terrível fazedor 

de desertos. Isso começou por um desastroso legado indígena. Na agricultura 

primitiva dos silvícolas, o fogo era instrumento fundamental.  

Cortadas as árvores, ateavam fogo aos ramos, transformando em cinzas o que 

fora mata exuberante. Cultivavam a terra, colhiam e renovavam o mesmo 

processo de queimada na estação seguinte. Até que, de todo exaurida, aquela 

mancha de terra se tornava imprestável à agricultura, ficando dali por diante 

irremediável estéril. (CUNHA, 2009 p. 33 e 34) 

 

Assim, percebe-se por meio desse trecho que os maus-tratos da terra são 

persistentes no sertão nordestino quando se analisa a situação retratada pela obra 

clássica e a situação evidenciada no município. Além do que já foi citado, afirma-se 

que a dignidade humana dos habitantes do município cearense apresenta uma 

relação direta com a sustentabilidade do meio ambiente. Nesse viés, boas condutas 

com o bioma da região são cruciais para evitar maiores degradações e para 

conservar a biodiversidade, visto que este exerce um papel fundamental na economia 

local. Percebe-se que por ser um bioma tão complexo e por apresenta tantas 

adversidades perante os outros presentes no cenário nacional, os animais e a 

plantas encontraram formas de sobreviver e de lidar com as complicações oriundas 

desse solo e desse clima, algo que os sertanejos deveriam utilizar como inspiração 

com o intuito de gerar uma convivência equilibrada com a biodiversidade e promover 

a sustentabilidade. Assim, ou os indivíduos progridem por meio de atitudes 

civilizatórias, ou vão sofrer consequências futuras e consequentemente desaparecer, 

tendo em vista a importância do meio ambiente para o bem-estar. (CUNHA, 2009, p. 

43)  
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A "seca socioeconômica" produz impactos sobre nas atividades humanas, 

pois tende a contribuir com os impactos de forma direta e indireta nas práticas 

agrícolas relacionadas à economia do agreste canindeense. Nesse contexto, 

Carducci (2020, p. 1367) afirma que a "relação jurídica que altera o clima" regida por 

lei não é uma relação apenas entre estados e ou entre cidadãos e estados, antes de 

tudo, é uma relação entre ações humanas que, ao alterar os componentes da 

atmosfera, prejudicam as gerações presentes e futuras, ou seja, prejudicam os 

direitos humanos. Desse modo, há a necessidade de evitar esse uso desenfreado dos 

recursos naturais e ambientais para frear as consequências e as futuras tragédias 

que venham afetar a vida em sociedade e tornar os direitos mais distantes da prática. 

A exposição de Carducci  diretamente ligada com o que apresenta Hardin Garret em 

sua obra "A Tragédia dos Comuns", a qual propõe que a tragédia acontece quando a 

população utiliza os recursos de modo insustentável contribuindo com o 

esgotamento das fontes dos bens.  

Com uma desmedida exploração do meio ambiente e os problemas derivados 

desse uso exacerbado, tem-se diversas consequências, a exemplo a pobreza e a 

estagnação econômica, os quais atingem diretamente também a dignidade humana. 

Observa-se que é necessário que um uso equilibrado dos recursos esteja atrelado à 

necessidade econômica que as pessoas da região detêm em relação à atividade 

agrícola com o escopo de diminuir a probabilidade de impactos ambientais.  

Acresça-se, ainda, que a falta de investiduras do poder público tende a piorar 

a situação, pois não haverá como reger essa anomalia do meio ambiente ao não 

dispor de políticas públicas para contemplar a situação dos canindeenses, já 

afetados pela não efetivação dos seus direitos sociais, ficam excluídos da sociedade, 

pois não há uma atuação eficiente do Estado nesse panorama complexo. Além disso, 

uma pesquisa realizada por Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de 

Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), afirmou há uma 

displicência com a falta de organização governamental para lidar com a crise hídrica 

que atinge a região. De fato, há ações voltadas para a seca, porém essas são 

verificadas como atitudes emergenciais de acordo com o pesquisador citado 

anteriormente. No entanto, muitas ações não são benéficas para a população e para 

o panorama, pois são baseadas em aspectos gerais que não se enquadram nas 
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particularidades do município. Nesse contexto, um plano de contingência seguindo 

as características da terra e do clima seria crucial para a lidar com os desafios e o 

tratamento desse cenário que atinge a região.  

  

5 Fé, votos e resignação como refúgio perante a ausência do desenvolvimento 

humano e a não efetivação dos direitos sociais 

 

A cidade de Canindé é conhecida nacionalmente pela sua fé em São Francisco 

das Chagas, padroeiro do município, o qual possui milhares de devotos canindeenses 

e crentes em todo o Brasil, visto que há um turismo nacional na cidade impulsionado 

pela fé na figura religiosa. Nesse contexto, o IBGE em 2010 afirmou que cerca de 

67.197 habitantes do município eram católicos. Por ser tão presente na vida dos 

cidadãos da cidade, o imaginário do sertanejo recebe influências das figuras místico-

místicas que contribuem com a formação do ethos social (Pontes, 2014, p. 155). Em 

um lugar tão marcado pelo simbolismo religioso, é comum que as relações envolvam 

um caráter místico, simbólico e religioso, muito marcante para os moradores. A 

influência acontece individual ou socialmente, deixando, assim, nos dois âmbitos, 

reflexos e milhares de seguidores de suas premissas, como acontece em São 

Francisco de Canindé (Canindé). Além disso, a crença se notabiliza como uma 

transição entre gerações, uma vez que essa exerce uma relevante influência no 

imaginário do sertanejo.   

 Diante de todos os desafios e consequências identificadas na sociedade de 

Canindé, o sertanejo não deixou de lutar por meio da fé e da esperança por mais que 

estejam inseridos em condições adversas. Tal afirmação está presente desde os 

primórdios na literatura e pode ser verificado na obra de Euclides da Cunha, quando 

este propõe que "o sertanejo é, antes de tudo, um forte", fazendo alusão ao fato de 

tais indivíduos sempre buscarem superar suas dificuldades diante das complicações 

derivadas da displicência do Estado com os direitos sociais e do auxílio que deve ser 

prestado à comunidade. A resignação dos hipossuficientes acontece quando há uma 

realidade social carente do aparato público, a qual subordina o sertanejo 

canindeense aos ditames divinos. Vale ressaltar que tal descaso governamental 

persegue o sertanejo desde a sua origem, pois nunca estiveram em um local 
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favorável ao desenvolvimento humano, é preciso coragem e fé para lutar contra a 

carência. 

Nos ex-votos, permite-se entrever outra realidade: as moléstias são um modo 

simbólico de dizer como está a vida dos devotos, nos quais se observam a falta 

de saúde, emprego, moradia, inteireza etc. Entretanto, os fiéis sabem como 

transpor os percalços e recriar suas vidas. Eles conhecem o trajeto a peregrinar 

e também o ente sagrado de quem poderão valer-se. (OLIVEIRA, 2003. p. 104) 

 

 Sabe-se que a fé se notabiliza como uma crença em algo superior, uma 

convicção acerca de algo, algo evidenciado no cotidiano dos devotos. Com a 

ineficiente execução dos direitos sociais, a população busca refúgio na fé, importante 

recurso para os crentes em São Francisco. O sofrimento daqueles que não têm os 

seus direitos protegidos e garantidos vira votos, ou seja, pedidos que são destinados 

à figura religiosa padroeira da cidade. O sertanejo conta com o auxílio dessa figura 

religiosa no imaginário para conseguir superar as difíceis condições em que estão 

inseridos.  

  Por mais que haja o turismo religioso nacional, tal situação não é o suficiente 

para contribuir em proporção relevante com a economia local da região. Os cidadãos 

utilizam a religião para buscar o sustento por meio de um comércio de objetos 

religiosos. Contudo, o progresso econômico precisa estar atrelado ao 

desenvolvimento humano, haja vista a necessidade de estarem alinhados e em 

harmonia para que aconteça mudanças. Com a ineficiente execução dos direitos 

sociais e a incipiente ação pública, a população busca refúgio na fé por meio das 

orações, oferendas, votos e visitas ao espaço religioso, no qual muitos fazem seus 

desejos e esperam que este seja concretizado por meio de uma intervenção divina. 

Na vida dos romeiros, devotos e ex-votos, a fé e a esperança sempre 

ocuparam um lugar especial em suas vidas. Constata-se uma relação entre o mundo 

divino e o mundano, o qual é inferior em relação à figura religiosa poderosa, pois este 

dispõe dos conhecimentos pertencentes ao mundano e oferece auxílio aos 

sertanejos. Ressalta-se, ainda, que tal panorama é marcado por um pensamento 

heterônomo que é verificado em Canindé, pois há uma busca por ajuda advinda do 

soberano pelo fato deste possuir um conhecimento inigualável (Pontes, 2014, p. 
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158). O sertanejo canindeense atingido pela fé e pela esperança em São Francisco o 

procura em momentos difíceis para fazer pedidos que possam promover melhoras 

em suas vidas. Ao se concretizarem, voltam ou se dirigem ao santuário para fazer as 

oferendas e levar o objeto que simboliza a realização do que foi pedido à figura 

religiosa.  

Nos ex-votos é possível simbolizar os desafios enfrentados pelos fiéis e as 

bênçãos concedidas pelo Santo vivo. O aspecto amontoado dos ex-votos e a 

leitura das cartas afetuosas de agradecimento destinadas ao Santo vivo deixam 

perceber uma parcela de sentimentos que envolvem a intimidade de milhares de 

devotos que comunicam, nestes sinais visíveis, o retrato do Sagrado. (OLIVEIRA, 

2003, p. 106) 

 

Dessa forma, os influenciados pela religião buscam fazer pedidos ao 

enfrentarem problemas. O patamar mínimo, isto é, as prerrogativas sociais 

consideradas cruciais para as canindeenses e trazidas pela Constituição Federal, 

requerem subsídios públicos destinados a programas sociais para se efetivarem. No 

entanto, sofrem com a não aplicação de capital às pastas responsáveis pelo assunto, 

o qual é destinado de forma ineficiente e injusta ou recebe uma destinação duvidosa 

daquela estabelecida previamente. Tal panorama distancia a população de Canindé 

de seus Direitos e dificulta a promoção do desenvolvimento humano. Ao não dispor 

da efetivação dos direitos sociais estabelecidos pela Constituição e o aparato 

público, os canindeenses do agreste cearense se veem perante a resignação da 

situação, isto é, aceitar a sua condição perante o Estado e buscar a solução na fé e 

nos votos. Alteridade, empatia e boa vontade (POMPEU, 2020), agora aplicadas em 

face daquele povo vive distante dos critérios da justiça, que não restaura a dignidade 

humana daqueles que vivem em condições consideradas abaixo da linha da pobreza. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo e as reflexões expostas acerca do tema em debate dispõem sobre a 

necessidade e a relevância do desenvolvimento humano atrelado à efetivação dos 

direitos sociais no município de Canindé, uma vez que esse pode influenciar o 
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progresso econômico e a mobilidade social e evitar impactos ambientais. Assim, 

aborda-se, inicialmente, a cidade e o seu povo, apresentando suas características e 

como se originou, ressaltando o fato de ter sido fundada em parceria com as "Santas 

Missões". A religiosidade existente no município atinge os seus cidadãos que 

buscam auxílio na fé para superar os desafios sociais. Os indicadores sociais e 

econômicos apresentados permitem traçar o perfil do município e fazer conclusões 

acerca da realidade do agreste canindeense, envolvendo o desenvolvimento social e 

econômico.  

Nessa lógica. a problemática evidenciada no município é que por mais que 

haja uma destinação de verba pública para as pastas encarregadas pela seguridade 

social, tais direitos não são efetivados e, consequentemente, não há um progresso 

desses indicadores relevantes. Assim, esta circunstância intensifica os entraves já 

existentes na região, a exemplo fome, pobreza, estagnação econômica, problemas 

ambientais e imobilidade social dos indivíduos. Pondera-se, ainda, que os direitos 

sociais possuem custos, visto que estes dependem de ações positivas do setor 

público, isto é, de investimentos decorrentes das contribuições socias em políticas 

públicas ligados ao patamar mínimo civilizatório No entanto, tal panorama utópico 

não ocorre, os direitos fundamentais não "saem do papel" para muitos como 

constatam os dados referentes ao cenário em que o município está inserido.    

Com efeito, o estudo da Lei Orçamentária é crucial para entender como é 

destinada a receita total do município diante de suas necessidades e anomalias 

sociais. Nessa lógica, a avaliação do capital público investido em comparação com 

os indicadores permite concluir que não há evolução significativa no setor social ao 

ponto de os dados de apresentarem mudanças. Dessa forma, faz-se necessário uma 

estrutura e uma fiscalização do recurso público que é destinado para que haja a real 

efetivação dos direitos sociais dos hipossuficientes  

Ressalta-se, ainda, que o relatório da OCDE permite compreender como a 

mobilidade social se comporta no cenário canindeense e como impactos derivados 

da ausência de desenvolvimento humano atrelada a questão ambiental do município 

influenciam este coeficiente relevante para o contexto social. Diante dos dados 

apresentados, observa-se que o elevador social quebrado em Canindé necessita que 

os programas sociais responsáveis pela seguridade social sejam eficientes e justos, 
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seguindo os preceitos de um Estado ideal dotado de liberdade e igualdade, para que 

de fato aconteçam melhoras nos índices já citados e para que o elevador transportar 

os cidadãos presos a um piso pegajoso para camadas superiores.   

Nessa medida, a educação é um fator influente para os indicadores sociais, 

uma vez que pode impulsionar aqueles que estão no nível inferior da camada para 

níveis superiores. No ranking estadual, a taxa de escolarização ocupa a posição 85º 

e 163º quando se refere ao IDEB anos iniciais e anos finais, panorama que atesta um 

descompasso evidente no município cearense. Dessa forma, tal panorama se 

destaca como um "efeito dominó", pois há uma interdependência entre os setores da 

sociedade civil. Sem direitos sociais efetivados por meio de ações positivas do 

Estado, não haverá dignidade humana e crescimento econômico, fatores que 

atingem a mobilidade social e até o meio ambiente.  

Por conseguinte, a Caatinga, bioma presente no Canindé, é considerada uma 

característica nacional e dispõe de uma complexidade derivadas de suas 

particularidades. Assim, diante de sua irregularidade pluviométrica e de seu clima, 

evidencia-se uma facilidade para a ocorrência de secas, as quais intensificam a 

degradação do solo. Tal impacto ambiental afeta aqueles que dependem da 

agricultura familiar para obter sustento. Vale apontar a importância do bem-estar da 

terra para a continuidade das atividades agrícolas na região, cruciais para os 

canindeenses, porém isso depende diretamente das boas práticas adotadas em 

consonâncias com essa atividade, pois o mau uso do solo por parte de seus usuários 

por meio de condutas degradantes, a exemplo, queimadas, corrobora com a 

deterioração da terra.  

Além disso, a falta de investidura em políticas públicas adequadas para lidar 

com a situação tende a piorar a situação ambiental e dificultar o progresso social e 

econômico e consequentemente a mobilidade social no município, pois o "efeito 

dominó" evidenciado ao retratar a não efetivação de direitos sociais também se 

aplica nesse cenário. As anomalias ambientais necessitam de medidas adequadas 

baseadas nas particularidades do bioma e do clima do município, possibilitando que 

haja um plano estruturado e adequado pelo poder público com o escopo de que as 

ações sejam constantes e eficazes para evitar impactos.  
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Nessa vertente, verifica-se quão danoso é a ausência do desenvolvimento 

humano, uma vez que este influência e promove impactos em vários setores do 

agreste cearense ao não dispor de direitos sociais efetivados por meio de políticas 

públicas financiadas pelas contribuições sociais, não haverá dignidade humana e 

crescimento econômico, panorama que atinge diretamente a mobilidade social, uma 

saída para aqueles que buscam o progresso. No entanto, tal ascensão não será 

realizada, pois há um elevador social quebrado e indicadores sociais e econômicos 

em descompassos. Tal panorama depende diretamente da Caatinga, pois o bem 

estar da terra tem intrínseca relação com a realidade do canindeense. Assim, faz-se 

necessários a adoção de boas práticas com o escopo de mitigar os impactos 

ambientais nesse cenário. Ao não dispor de aparato social público, o refúgio 

encontrado pelos cidadãos é a fé em São Francisco das Chagas e a esperança por 

melhorias no contexto social.  
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CIESA. Analista Legislativo Advogada NSP 23 da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará. 
Vice Presidente Nordeste do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. Professor 
visitante - Università degli Studi di Palermo, Universidade do Havre. É coordenadora do grupo 
de pesquisas REPJAAL, Relações econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais da América 
Latina cadastrado no CNPQ, bem como é lider do CELA, Centro de Estudos Latino-Americano 
da Universidade de Fortaleza. Membro da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e 
Democracia http://red-idd.com/ . Membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Email: 
ginapompeu@unifor.br 
 
Guilherme Edson Merege de Mello Cruz Pinto 
 
Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Possui: (I) Pós-Graduação lato sensu em Comunicação Empresarial e 
Institucional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná; (II) Graduação em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná; (III) Graduação em Comunicação Social - 
Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná; (IV) Graduação em Tecnologia 
em Comunicação Institucional pela Universidade Federal do Paraná, tendo sido Presidente 
da gestão 2012 do Centro Acadêmico (CACIN). 
 
Júlia Gabriela Sousa Celedônio 
 
Atualmente é pesquisadora voluntária do nei da Universidade de Fortaleza. Tem experiência 
na área de Direito, sendo membro do Projeto Cidadania ativa, atuando principalmente no 
seguinte tema: Políticas Internacionais em Direitos Humanos. 
 
Lana Rodrigues da Costa Farias 
 
Mestre em Administração de Empresas pela UNIVERSIDADE DE FORTALEZA- UNIFOR. MBA 
em Gestão de Pessoas. Graduação em Administração de Empresas e Formada em Gestão 
Estratégica de Recursos Humanos. Certificada em Mentoria Inovadora pelo CRA/CE. 
Atualmente é Docente em cursos de extensão, na graduação nos cursos de Administração e 
Recursos Humanos e na pós-graduação em Gestão de Pessoas. Professora do CFP da 
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UNIFOR, vinculado à Vice-Reitoria de Extensão, por meio da Divisão de Responsabilidade 
Social. Bolsista no mestrado da PROSUP/CAPES.  
 
Luciana Barreira de Vasconcelos 
 
Possui mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza-UNIFOR (2021), 
especialização em Direito Público Material pela Universidade Gama Filho-UGF (2010) e 
graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará-UFC (2008). Atua 
profissionalmente como procuradora autárquica da Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente.  
 
Luis Felipe Rodrigues de Aquino Sousa 
 
Atualmente é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo-UFC, na linha 
de pesquisa Química e Poluição do Solo com foco em teores de metais pesados e sua relação 
com a mineralogia do solo utilizando as técnicas analíticas DRX e MEV. Possui Graduação 
em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Maranhão (2014) e Mestrado em 
Ciência do Solo pela Universidade Federal do Ceará (2017). Representante discente do 
Núcleo Regional Nordeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.  
 
Márcio Rodrigues Melo 
 
Doutorando em Direito pela Universidade de Fortaleza. Possui graduação em direito pela 
Universidade de Fortaleza (2007), atuando principalmente nos seguintes temas: agências 
reguladoras, direito administrativo, direito tributário e penal.  
 
Marcus Mauricius Holanda 
 
Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Mestre em Direito 
Constitucional - UNIFOR, Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista pelo 
Centro Universitário Christus. Chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Vice-Reitoria 
de Extensão e Professor da Disciplina de Responsabilidade Social e ambiental da 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Tem experiência na Gestão Acadêmica. Membro do 
grupo de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), sob a denominação de Relações Econômicas, Políticas e Jurídicas na América 
Latina? - CELA/REPJAAL. 
 
Michel Vidal Freire 
 
Graduando em Direito pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, estando atualmente no 9º 
semestre. Possui experiência em mediação e conciliação (CEJUSC Unifor 2019.1). 
 
Najila Rejanne Alencar Juliao Cabral 
 
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (1991), 
mestrado em Engenharia Civil (Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará 
(1997), doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo 
(2002) e pós-doutorado pela UFSCar. Atualmente, é Professora Titular do Departamento da 
Construção Civil, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus 
Fortaleza. Faz parte da Diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (ABES), secção Ceará (gestão 2017-2019 e gestão 2019-2021) e da Associação 
Brasileira de Avaliação de Impacto (ABAI), gestão 2016-2018 e gestão 2018-2020. 
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Norma Sueli Padilha 
 
Pós-doutorado em Ética Ambiental pelo IFCH da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP (2012). Doutorado em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - PUC/SP (2004) e Mestrado em Direito das Relações Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP (2000); Professora Adjunto da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Coordenadora e Docente Permanente do 
Programa de Doutorado e Mestrado em Direito da UFSC; Docente Colaborador do PPGD da 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR; Professora Associado da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul - UFMS (aposentado).  Autora da obra laureada com o Premio Jabuti 2011 na 
categoria direito: "Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro". Editor 
Gerente da Revista Sequência Estudos Jurídicos e Políticos; Membro Honorário do Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito - CONPEDI. Membro da diretoria da 
APRODAB - Associação dos Professores de Direito Ambiental no Brasil.  
 
Nydia Maria Costa Andrade de Carvalho 
 
Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR (2013); Especialista em Direito 
e Processo Penal pela FAEPI (2013-2014), Especialista em Direito Constitucional pela 
Faculdade ÚNICA (2019-2021) e Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de 
Fortaleza - UNIFOR. Professora/Tutora da Universidade Paulista - UNIP e da Faculdade de 
Ensino e Cultura do Ceará - FAECE. 
 
Patrícia Albuquerque Vieira 
 
Mestranda em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza - 
UNIFOR (conclusão em 2021). Bolsista PROEX-Capes. Possui pós-graduação em Licitações 
e Contratações Públicas (Uni7) e Direito Constitucional (Faculdade Damásio). Pesquisadora 
do grupo de pesquisa CNPq - REPJAAL (Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e 
Ambientais da América Latina) da UNIFOR. Atualmente é Assessora Jurídica do Conselho 
Regional de Educação Física da Quinta Região-CREF5/CE. 
 
Paula Ellen Cruz Pinto 
 
Graduanda do quarto período em Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Monitora 
voluntária da disciplina Direito Civil I (parte geral). É bolsista de iniciação científica sob a 
orientação da Professora Gina Pompeu. 
 
Rafael Cavalcante Cruz 
 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UNIFOR, possui 
graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza (2008). 
 
Randal Martins Pompeu 
 
Doutor em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD-Portugal) 
(2011), Mestre em Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) (2001), 
Pós-graduado em Informática pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) (1999). Vice-Reitor 
de Extensão e Comunidade Universitária e Professor Titular do Programa de Pós-Graduação 
em Administração de Empresas (PPGA) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Membro e 
Coordenador Regional Nordeste do Fórum de Extensão das IES Particulares (FOREXP). 
Ministra cursos na área de Responsabilidade Social das Empresas e Responsabilidade 
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Social das Universidades. Coordenador do Doutorado Interinstitucional? DINTER 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas 
(CIESA) (2019-2023). 
 
Rebeca Dantas Dib 
 
Possui graduação em Direito pela Faculdade Martha Falcão (2013). Atualmente é advogada 
da Faculdade Martha Falcão. Possui MBA pela Keller Graduate School of Mgmt (2019). 
Mestre em Direito Constitucional pela UNIFOR Doutoranda em Direito Constitucional pela 
UNIFOR. 
 
Roberta Kelly S. Souza 
 
Possui graduação em Direito pela Universidade Nilton Lins(2010), especialização em Direito 
Público: Constitucional e Administrativo pelo Centro Universitário de Ensino Superior do 
Amazonas(2012), especialização em Advocacia e Direito Processual pelo Centro 
Universitário de Ensino Superior do Amazonas(2013), especialização em Giustizia 
Costituzionale e Tutela Giurisdizionale pela Universitá di Pisa(2015) e mestrado em Sistema 
Constitucional de Garantia de Direitos pelo Instituição Toledo de Ensino(2014).  
 
Rogério da Silva e Souza 
 
Doutor em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito pela Universidade Federal do 
Ceará (2016). Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (2012) e 
especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Farias Brito e Instituto Cearense de 
Estudos Avançados (2007). Bacharelou-se em Direito pela Universidade de Fortaleza (2006). 
Advogado pela Seccional da OAB/Ceará 18.646 (2006). É professor dos cursos de graduação 
do Centro Universitário Fametro - Unifametro e membro do NDE da Unifametro.  
 
Rosa Oliveira de Pontes  
 
É Doutora em Direito Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação em Direito 
Constitucional da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Mestre em Ciências Jurídicas pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Possui graduação em Direito pelo Centro 
Universitário Nilton Lins (2003) e Ciências Econômicas pela Universidade Federal do 
Amazonas (1977), participou dos Cursos de Pós-Graduação em Direito Eleitoral pela 
Universidade do Estado do Amazonas/Escola Judiciária Eleitoral do Estado do Amazonas 
(2008), em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) / Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) - 
(1994) e em Planejamento Governamental pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
/ Secretaria de Estado do Planejamento do Amazonas (SEPLAN) - (1978). Exerceu vários 
cargos na administração pública estadual do Amazonas, inclusive, o de Secretária de Estado 
de Planejamento e Coordenação Geral. 
 
Silvio Roberto de Lucena Tavares 
 
Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade do Semiárido - UFERSA, RN (1987), 
Especialista em Engenharia de Irrigação - pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, 
RS (1987), Especialista em Drenagem Agrícola pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte em convênio com o Iryda da Espanha-UFRN/IRYDA, RN (1989), Especialista em 
Elaboração de Sistemas de Irrigação Pressurizados pelo CINADCO, Israel (1999), Mestre em 
Agronomia (Ciência do Solo) pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, RJ 
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(1997), Doutor em Engenharia Civil (Geotecnia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- COPPE/UFRJ (2009).  
 
Solange Almeida Holanda Silvio 
 
Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza em parceria com o Centro 
Universitário CIESA. Mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino - ITE 
e Centro Universitário CIESA (Mestrado Interinstitucional). Especialista em Direito Tributário 
e Legislação de Impostos pelo Centro Universitário CIESA (2013). Graduação em Direito pelo 
Centro Universitário CIESA (2011). Coordenadora dos Cursos de Pós graduação Lato Sensu 
do Centro Universitário CIESA e Representante da Sociedade Civil da Comissão Própria do 
Sistema de Avaliação do CIESA-CPA. Coordenadora do curso de Direito do CIESA. 
Parecerista acadêmica da revista da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Cursos de Especialização, Mestrado 
e Doutorado. 
 
Suellen Moraes Galvão 
 
Mestranda em Tecnologia e Gestão Ambiental pelo IFCE. 
 
Thays Maria da Silva Costa 
 
Possui graduação em Tecnologia em Saneamento Ambiental pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-Fortaleza(2020). 
 
Tiago Leles de Oliveira 
 
Graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
Integrante e Pesquisador Voluntário do Projeto de Enisno Relações Internacionais e 
Literatura (FURG). Suas linhas áreas de interesse: Direitos Humanos, Povos Indígenas, 
Direito do Mar, Políticas Públicas, Direito Internacional Público, Ditaduras Civil-Militares na 
América Latina. 
 
Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior 
 
Pós-Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR/CE). 
Doutor em Direito Constitucional Público e Teoria Política, pela Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR/CE). Mestre, com bolsa PROSUP/CAPES, em Direito Constitucional das Relações 
Privadas, pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR/CE). Especialista em Direito Tributário 
pela Pontifícia Universidade Católica, de Minas Gerais (PUC/MG). Especialista em Filosofia e 
Teoria Geral do Direito, pela Pontifícia Universidade Católica, de Minas Gerais (PUC/MG). 
Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas Prof. Dr. Paulo Bonavides e Professor do curso 
de graduação em Direito do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden), em 
Fortaleza. Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Administrativo e 
Tributário (GEPDAT). 
 
 
Victor Marcilio Pompeu 
 
Pós-Doutorando em Direito Constitucional, com ênfase em Teoria do Estado e do Poder 
(2019). Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (2018). Mestre em 
Direito Constitucional pela UNIFOR (2015), tendo sido bolsista do Programa de Pós-
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Graduação em Direito da UNIFOR (CAPES/PROSUP). Graduado em Direito pela UNIFOR 
(2012). Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da UNIFOR. 
Professor Convidado da Faculdade Luciano Feijão.  



 

 



 

 
 



 

 
 
 
  


