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XII

apresentação

Este livro nasce do esforço de apresentar à comunidade acadêmica as 
inquietudes de pesquisadores que atuam na área ambiental, sobretudo quando 
se percebe que a regulação jurídica e a gestão ambiental têm sido insuficientes 
para proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desastres como 
Mariana (MG) e Brumadinho (MG) demonstram bem a urgência em discutir 
criticamente os institutos jurídicos ambientais e a atuação dos órgãos públicos 
ambientais. Também representa um esforço resultante das atividades realizadas 
pela Rede de Pesquisa “Integração, Estado e Governança”, cuja concretização 
deu-se graças ao financiamento obtido junto à Comissão Europeia no âmbito 
da Cátedra Jean Monnet Direito da UFMG, Projeto (565401-EPP-1-2015-1-
BREPPJMO-CHAIR) e pela FAPEMIG no marco do Programa Pesquisador 
Mineiro (PPM-X) obtido pela coordenadora da obra.

Questão central nessa discussão é o conceito de sustentabilidade, pois as 
diferentes concepções que ele abarca também reflete a maneira como se dá a 
regulação das atividades econômicas, com maior ou menor controle e rigidez 
na aprovação e fiscalização dos licenciamentos ambientais. 

Nesse sentido, a primeira parte desta obra analisa o instituto do licencia-
mento a partir de diferentes vieses. É o caso do artigo de Beatriz Souza Costa, 
que analisa a legislação relacionada à Política Nacional de Segurança de Barra-
gens; do artigo de Daniel Gaio e Vinícius Papatella Padovani, que propõem a 
inclusão da categoria “justiça ambiental” no processo de licenciamento como 
uma variável que vai além do sopesamento entre os interesses (econômicos, 
sociais e ambientais) que estão em jogo no caso concreto; do texto de Talden 
Farias, que analisa os limites da flexibilização do processo de licenciamento 
ambiental; bem como quando Alexandre Gaio esmiúça os requisitos legais 
para a descentralização do licenciamento ambiental. 



XIII

A segunda parte do trabalho aborda o tema da responsabilidade ambien-
tal, igualmente a partir de diferentes perspectivas. Tendo como ênfase o direito 
argentino e a regulação no plano internacional, Liliana Bertoni discorre acerca 
da relação entre o princípio da precaução e a responsabilidade por danos ao 
meio ambiente. Enquanto isso, Deilton Ribeiro Brasil, Erivaldo Cavalcanti 
e Silva Filho e Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro abordam como a utilização 
de instrumentos de valoração do meio ambiente, poderá proporcionar maior 
identificação de valores no uso de mecanismos de garantias financeiras para 
a reabilitação ou prejuízos no meio ambiente. Em outro artigo, Luiz Carlos 
Garcia e Gustavo Marcel Filgueiras Lacerda defendem que o baixíssimo valor 
de multas aplicadas às mineradoras de grande porte por infrações ambientais 
torna vantajoso o descumprimento das normativas ambientais. 

A terceira parte deste livro abrange dois textos que analisam aspectos do 
desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. No primeiro deles, Jamile 
Bergamaschine Mata Diz analisa a evolução progressiva do desenvolvimento 
sustentável e sua incorporação pelo sistema internacional, pelas normativas 
da União Europeia, como no plano nacional, sobretudo em virtude dos posi-
cionamentos do Supremo Tribunal Federal. No segundo, Vanessa Endringer 
Ribeiro e Augusto Cesar Salomão Mozine analisa se a indústria fashion é sus-
tentável, além de abordar o questionamento pelos consumidores acerca dos 
materiais utilizados como um “ato político”. 

A última parte desta obra traz três textos sobre espaços ambientais prote-
gidos. No primeiro deles, José Antonio Moreno Molina analisa os diferentes 
níveis normativos para a proteção dos bosques na Espanha - Comunidade 
Europeia, legislação nacional, e as comunidades autónomas. Em outro texto, 
tomando-se como referencia um sítio Ramsar mexicano, Mayra Gudiño Ana-
ya e Tania García López discorrem sobre a relevância em utilizar o serviço de 
pagamento ambientais para a conservação de áreas úmidas protegidas. Por 
último, Luciano J. Alvarenga defende que a técnica da geoconservação pode 
contribuir para afirmar concretamente o direito às vivências dignificadas dos 
lugares de especial interesse geológico, além de auxiliar na salvaguarda do 
patrimônio cultural. 

JAMILE BERGAMASCHINE MATA DIZ
DANIEL GAIO
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Capítulo 1

a polítiCa naCional De segurança De Barragens: 
De mariana a BrumaDinho em minas gerais

Beatriz Souza Costa

1. INTRODUÇÃO

O Brasil se constitui, economicamente, como um país preponderante-
mente mineral. Com este aspecto, muitos municípios brasileiros têm como 
característica econômica a mineração, e dependendo do tipo de mineração, ou 
seja, do tipo de minério que será explorado, será necessário a construção de 
barragens de rejeitos ou resíduos, principalmente aqueles que possuem jazidas 
de minério de ferro. Partindo-se do raciocínio metodológico dedutivo, e técni-
ca de pesquisa bibliográfica e em sites governamentais destacar-se-á o papel das 
Políticas Públicas na proteção de pessoas que moram próximas a barragens e 
também o cuidado com o meio ambiente.

Nesse contexto, a Lei 12.334 foi sancionada em 2010 criando uma gran-
de expectativa, em todo o país, de segurança para os Estados brasileiros nos 
quais a mineração é uma realidade. A mineração é um empreendimento 
causador de todo o tipo de críticas por ser danosa ao meio ambiente e 
muitas vezes à saúde humana, todavia não se pode negar o seu valor como 
desenvolvimento econômico.

Sem entrar no imbróglio da mineração ser fator de riqueza ou maldição,  
pergunta-se porque houve a demora do Estado de Minas Gerais, apesar ter so-
frido as  tragédias com rompimento de barragens, não ter levado rapidamente 
a iniciativa popular de “Mar de Lama Nunca Mais”, PL 3695/2016, para ser 
votada na Assembleia Legislativa e transformada em lei? Valia a pena o risco? 
Entretanto, os resultados mostram que as perdas humanas e ambientais são 
imensuráveis, e não se pode fazer esse tipo de juízo de valor. Portanto, a Lei 
23.291 veio tarde e falhou para as 19 vidas em Bento Rodrigues, e 193 vidas 
perdidas em Brumadinho, além do dano causado ao meio ambiente em suas 
vertentes: natural, artificial, cultural e do trabalho.
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2. A CRIAÇÃO DA LEI 12.334 EM 2010

Por ser o Brasil, historicamente dependente dos empreendimentos mi-
nerários fica difícil entender porque somente em 2010 que foi criada a Lei 
12.334. A Política Nacional de Segurança de Barragens-PNSB é muito impor-
tante para toda e qualquer comunidade que esteja próxima de uma exploração 
onde deverá ser construída uma barragem de contenção de rejeitos. 

Objetivamente, a Lei 12.334– PNSB é destinada a barragens com acumu-
lação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos 
e à acumulação de resíduos industriais. Por meio desta lei, também foi estabe-
lecido o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. 

A PNSB alterou a redação do art. 35 da Lei n. 9.433/97, Lei de Recur-
sos Hídricos, referente à sua competência.  A mesma lei também modificou 
arts. da Lei 9.984 de 2000, que criou a Agência Nacional de Águas - ANA, 
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídri-
cos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos -SINGREH1. 

O Ministério do Meio Ambiente, MMA, entrando em sintonia, e em 
atendimento ao art. 7º da Lei 12.334/10, por meio de seu Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos criou a Resolução 143 de 2012, na qual estabelece os 
critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, dano po-
tencial associado e pelo seu volume. O MMA Também desenvolveu a Resolu-
ção 144, a qual estabelece diretrizes para implantação da Política Nacional de 
Segurança de Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema 
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). Não há tem-
po, neste trabalho, para desenvolver qual o impacto dessas modificações, mas 
o leitor poderá verificar a importância delas. 

Ainda houve a concepção, atendendo a Lei de Segurança de Barragens, 
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) à época, hoje 
Agência Nacional de Mineração (ANM) a Portaria 416, de 2012, que estabelece 
o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de 
Segurança, Revisão Periódica de Segurança e Inspeções Regulares e Especiais 
de Segurança das Barragens de Mineração conforme a Lei 12.334/10. Seguindo 
esta ordem de proteção, também foi criada, pelo mesmo órgão, a Portaria 526 
de 2013, na qual estabelece a periodicidade de atualização e revisão, a qualifi-
cação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento 
do Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mineração (PAEBM), con-
forme a Lei 12.334/10.

1 Agência Nacional de Águas – ANA. Disponível em: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/gestao-da-a-
gua/sistema-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos/o-que-e-o-singreh. Acesso em: 08 mar.2019.
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Ocorreu nos três anos seguintes, após a edição da Lei 12.334 em 2010, uma 
corrida contra o tempo, pelos órgãos públicos, para regulamentá-la. Mas além 
disso, deveriam também fiscalizar todos os empreendimentos de forma ostensi-
va, o que não aconteceu, e é o que justamente estabelecem os arts. 4º  e 5º da lei, 
ou seja, os órgãos do Sisnama, a entidade que outorgou os direitos minerários e 
a entidade que forneceu o licenciamento ambiental, deveriam fiscalizar.

Portanto, pela primeira vez no Brasil existe uma lei que explicita que, 
próximo a essas estruturas de barragens, deve haver procedimentos de seguran-
ça indicando o empreendedor, a qualificação da estrutura e principalmente 
um Plano de Ação de Emergência a ser cumprido. Todavia, no que se refere 
aos municípios de Mariana, em 2015, e em Brumadinho, 2019, isso não acon-
teceu, e o risco virou realidade.

3. O RISCO VALE O LUCRO, VALE A PENA, VALE A VIDA, 
VALE TUDO

É certo o ditado que diz: “Melhor prevenir do que remediar...” todavia, 
não foi levado em consideração, mesmo existindo uma lei em vigor. Assim, 
em 2015, ocorreu a tragédia de Mariana, Bento Rodrigues. 

Informar-se-á, de forma breve essa tragédia, que teve grande repercussão 
nacional e internacional ocorrido no dia 5 de novembro de 2015. Nesse dia 
fatal, houve o rompimento da barragem de contenção de rejeitos minerais 
da companhia Samarco, denominada Barragem de Fundão, inundando uma 
vasta área com rejeitos de seu processo produtivo. 

A lama proveniente da barragem inundou áreas que chegou a 2,5 m de 
altura e atingiu a calha do Rio Doce daquele ponto até sua foz, caracterizando-
-se como o maior desastre ambiental do Brasil. 

A Barragem de Fundão causou 19 mortes, devastou toda a vida de Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo e poluiu até o litoral do Espírito Santo, afetan-
do a pesca e o abastecimento de água em diversas cidades, como Governador 
Valadares que foi uma das mais atingidas. 

Bento Rodrigues era um subdistrito no município mineiro de Mariana. 
Ele se encontrava a 35 km do centro de Mariana e a 124 km de distância de 
Belo Horizonte. Era um município com uma população estimada em 600 
habitantes, que ocupava cerca de 200 imóveis. 

Bento Rodrigues foi uma cidade mineradora desde século XVII e o ca-
minho da Estrada Real atravessava seu centro urbano. No município se loca-
lizam as barragens de rejeitos de mineração denominadas Fundão e de Santa-
rém, ambas operadas pela empresa mineradora Samarco. 

O Ministério Público Federal (MPF) estimou, à época, como valor pre-
liminar de reparação, o montante de R$ 155 bilhões de reais. A Ação Civil 
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Pública ajuizada chega a 359 páginas e com mais de 10 mil páginas de lau-
dos técnicos, relatórios de inspeção e depoimentos que a instruem. O MPF 
formula mais de 200 pedidos. Em caráter liminar, postula-se, entre outros 
requerimentos, que as empresas Samarco, Vale e BHP, de forma solidária, de-
positassem um fundo privado próprio, sob gestão e fiscalização de auditoria 
independente, o valor inicial de R$ 7,7 bilhões, correspondente a 5% da va-
loração mínima dos danos, e apresentem garantias idôneas à plena reparação 
dos prejuízos.2 

É importante assinalar que atualmente no Brasil existem, catalogadas pela 
Agência Nacional de Águas (ANA), cerca de 17.259 barragens, entretanto nem 
todas afetas a barragens de rejeitos de mineração. A essas enumeram-se o mon-
tante de 3.772, muitas ligadas também a empreendimentos de  Hidrelétricas3. 

O Estado de Minas Gerais inventariou cerca de 731 barragens de rejeito 
de mineração de acordo com informações da ANM. Essa lista consta o nome 
da empresa e a situação de estabilidade de cada uma delas. As bacias do rio 
São Francisco e rio Doce concentram a maioria das barragens de contenção 
de rejeitos de mineração do Estado de Minas Gerais, essas informações são 
gerenciadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente4. Todavia, todas essas 
informações demoraram muito a ser compiladas para um país que tem o perfil 
estratégico da mineração. Somente em 2010 que a ANA iniciou essa estatística. 

Minas Gerais, por sua vez, iniciou o inventário em 2011, logicamente 
após várias ocorrências de tragédias. As tragédias, que ocorreram anteriormen-
te, não obtiveram repercussão internacional, mas provocaram consequências 
socioambientais nocivas, como informa o Ministério Público:

Em 2001 o rompimento da barragem de Macacos, também em Minas, deixou 
cinco mortos. Em 2003, em Cataguazes (MG), mais de 600 mil pessoas ficaram 
sem abastecimento de água por causa do rompimento da barragem da Cata-
guazes Papel, com o despejo de 1,4 bilhões de litros de lixívia negra. Em 2007, 
a barragem de Miraí (MG) rompeu e derramou mais de dois milhões de litros 
de lama de bauxita. Mil e duzentas casas foram atingidas e cerca de quatro mil 
pessoas ficaram desalojadas. Em 2009, o rompimento de barragem de finos 
de carvão, na mina Cruz de Malta, em Santa Catarina, comprometeu as águas 
do rio Mãe Luzia. Já em 2014, um reservatório de finos de carvão rompeu na 
mina 3G, em Santa Catarina, e prejudicou gravemente as águas do rio Tubarão 
e a fauna e flora aquáticas do local. Em 5 de fevereiro de 2016, o rompimento 

2 BRASIL. MPF.  2019. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/um-ano-apos-mariana-
ministerio-publico-federal-atua-para-prevenir-novos-acidentes>. Acesso em: 08 mar. 2019.

3 ANA (Agência Nacional de Águas). 2019b. Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/
cadastros/cnbarragens-outorgadas.aspx. Acesso em: 08 mar. 2019.

4 ANM (Agência Nacional de Mineração. Disponível em: <http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens>. 
Acesso em: 02. mar. 2019.
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de barragem de mineração de areia em Jacareí, São Paulo, comprometeu as 
águas do rio Paraíba do Sul, fonte de água para moradores do Rio de Janeiro 
e São Paulo, estados atingidos por uma grave crise hídrica.5 

É realmente de admirar-se que somente após tantas tragédias que foi edi-
tada a Lei 12.334/10, mas a fiscalização dos empreendimentos torna-se essen-
cial para que ocorrências  como essas não voltassem a ocorrer. 

Mas relativamente ao evento de Bento Rodrigues foi detectado pelo MPF 
o seguinte: “A análise das primeiras informações recebidas pelo MPF apon-
taram falhas na fiscalização dos empreendimentos por falta de estrutura e 
legislação defasada, que não traz garantias financeiras, regularidade ambiental 
e redução de resíduos.”6  

No mesmo sentido, já alertavam Toledo, Ribeiro e Thomé que “A segu-
rança de uma barragem está relacionada à manutenção de sua integridade es-
trutural e operacional, condição sine qua non para a preservação do equilíbrio 
ecológico, da vida, da saúde, e deve ser considerada em todas suas fases”.7 O 
que certamente não ocorreu com a Barragem de Fundão e também da Barra-
gem B1, da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho.

Entretanto, o Estado de Minas Gerais não levou em consideração uma 
tragédia de monta internacional, e que finalizou a vida de várias pessoas e cau-
sou danos ambientais irreparáveis. Muito antes pelo contrário, os deputados 
mineiros abrandaram a legislação do licenciamento ambiental em 2016, para 
que os procedimentos fossem mais céleres. Situação que demonstra o descaso 
e retrocesso ambiental. 

Mas a natureza não suporta os excessos irresponsáveis construídos pelos 
homens. E novamente regurgita a lama venenosa. Brumadinho foi a próxima 
vítima. Assim, no dia 25 de janeiro de 2019 outra tragédia, também anunciada, 
aconteceu. Aconteceu de forma muito mais grave do que em Bento Rodrigues 
no que se refere ao número de vítimas levadas pela lama. De acordo com os 
últimos informes 193 pessoas morreram, e outras tantas estão desaparecidas.8 

Portanto veio a tona, a pergunta: Porque o Estado de Minas Gerais não 
levou a plenário o Projeto de Lei “Mar de Lama Nunca Mais”? Parece que os 
empresários juntamente com os políticos mineiros perseveravam que nada 

5 BRASIL. MPF.  2019. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/um-ano-apos-mariana-
ministerio-publico-federal-atua-para-prevenir-novos-acidentes>. Acesso em: 08 mar. 2019.

6 BRASIL. MPF.  2019. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/um-ano-apos-mariana-
ministerio-publico-federal-atua-para-prevenir-novos-acidentes>. Acesso em: 08 mar. 2019.

7 TOLEDO, André d Paiva; RIBEIRO, José Cláudio; THOMÉ, Romeu. Acidentes com Barragens de 
Rejeitos da Mineração e o Princípio da Prevenção: De Trento ( Itália) a Mariana (Brasil). Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, p. 80.

8 BRASIL - VALE. Disponível em: <http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/servicos-para-comunida-
de/minas-gerais/atualizacoes_brumadinho/paginas/default.aspx>. Acesso em: 08 mar. 2019.
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mais iria acontecer. O risco valia a pena, pois os lucros eram garantidos. 
Construir barragens a montante, as de custos mais baixos valia a pena, valia 
o risco. Desta forma, o retrocesso  na área ambiental mineira mostrou sua 
face mais perversa, mais sórdida. Porque a vida das pessoas não é uma roleta 
russa ou um vale tudo. A dignidade da vida humana tem que estar acima 
de qualquer risco, a Constituição Federal de 1988 tem que ser respeitada e 
aplicada. Logo, depois das tragédias, a lei que trata das barragens mineiras 
foi criada no dia 25 de fevereiro de 2019. A data de criação, dia 25, ficou em 
homenagem póstuma a todos que morreram nesse dia fatídico de janeiro de 
2019 em Brumadinho/MG.

4. A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 
– LEI 23.291/2019

Apesar de todo o arcabouço jurídico estabelecido, em nível federal e es-
tadual, a legislação recente não obteve a implementação que deveria para uma 
atividade de extremo risco para a sociedade e meio ambiente. Entende José 
Adércio que “Engeneering was not yet able to develop a technique that ensures 
full security to dams and maybe it never will”9. Ora, assim nenhuma legislação 
ou informação terá efetividade, se a engenharia não obtiver êxito. Mas as tra-
gédias têm indicado a falta de planejamento e de articulação entre os poderes 
públicos e a sociedade, pois a comunicação e a veracidade delas é vital.

No entanto, no caso da Empresa Samarco, em Mariana, e a Vale em Bru-
madinho foi verificado que as duas não possuíam um Plano de Ação de Emer-
gência, sabendo que sua atividade é de risco e da obrigatoriedade imposta pela 
lei. E por incrível que pareça a Barragem de Fundão era caracterizada como 
baixo risco de rompimento, como consta dos arquivos da FEAM, Fundação 
Estadual de Meio Ambiente10. Portanto, o licenciamento da empresa não foi 
um dos mais complexos para aprovação. 

Nesse contexto, de um licenciamento duvidoso, em relação à Samarco, a 
comunicação de todas as formas, após a tragédia, foi totalmente inoperante. E 
o Plano Emergencial da Empresa “(PAE) não previa estratégias para avisar as 
comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência, na hipótese  

9 “A engenharia não conseguiu ainda desenvolver uma técnica que assegure total segurança às barragens e 
talvez nunca o faça”. Tradução nossa. SAMPAIO, José Adércio Leite. The deficiencies of the emergen-
cy action planning for dams in Brazil / As deficiências do plano de ação emergencial das barragens no 
Brasil (texto conta com a versão em português no link PDF). Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, 
v. 12, n. 2, p. 7-17, dez. 2016. ISSN 2238-0604. Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/
revistadedireito/article/view/1313>. Acesso em :05 mar. 2019.

10 MINAS GERAIS. FEAM. 2019a. Disponível em: <http://www.feam.br/declaracoes-ambientais/gestao-
de-barragem>. Acesso em: 06/mar. 2019.
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de um rompimento, em desacordo com a legislação nacional”11, porque até o 
momento não existia uma lei estadual. 

4.1. A Lei 23.291 de 2019

A sociedade começa a entender que retrocessos em legislação ambiental 
causam um custo muito alto para ser suportado. Logo, deve-se relembrar que o 
princípio, do direito ambiental, da vedação do retrocesso é basilar. De acordo 
com Thomé “é instrumento limitador da atuação do Poder Público no Estado 
Democrático de Direito” e está diretamente ligado a direitos fundamentais.12 

Também não há mais dúvidas que no Brasil o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado é considerado direito à vida. Os casos expostos neste traba-
lho mostram de forma inequívoca este entendimento, portanto,  “No Brasil, 
não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito fundamental, 
porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo”13, e está dire-
tamente conectado ao direito à vida. 

A assertiva acima ficou claríssima quando se viu pessoas andando sobre a 
Barragem B1 da Mina Feijão em Brumadinho, ou seja, não era um meio am-
biente equilibrado e as vidas foram perdidas. A Barragem B1 tinha uma área 
total de 27 hectares, 87 metros de altura e não recebia rejeitos desde 2016. Vê-se 
que era uma estrutura de porte grande, e mesmo assim a estabilidade dela foi 
atestada por auditoria terceirizada e a competência para fiscalizá-la, de acordo 
com a lei, era da Agência Nacional de Mineração.14 

Somente depois da segunda tragédia, com 193 mortes, que o PL foi ra-
pidamente levada a plenário e aprovada quase que em sua totalidade sem 
modificações. E como já se falou alhures, o risco valia a pena porque a cons-
trução de barragens a montante, ou seja, “As barragens de rejeitos minerários 
são construídas a partir de um dique inicial, denominado dique de partida, 
no qual são acumulados rejeitos por um curto período de tempo, geralmente 
entre dois e três anos [...]”15 e ainda definem-se como a montante “o ponto 
referencial visualizado pelo observador que olha em direção à nascente de 

11 SORIANO, Érica et al. Rompimento de barragens em Mariana (MG): o processo de comunicação de 
risco de acordo com dados da mídia. Revista Communicare, S. Paulo, v. 16, n.1, 2016. Disponível em: 
<https://casperlibero.edu.br/revista-communicare/>. Acesso em: 09 mar. 2019.

12 THOMÉ, Romeu. O Principio da Vedação de Retrocesso Socioambiental no Contexto da Sociedade de 
Risco. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 112. 

13 COSTA, Beatriz Souza. Meio Ambiente como Direito à Vida: Brasil, Portugal e Espanha. Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2016, p 81.

14 MINAS GERAIS. FEAM. 2019b. Disponível em: <http://www.feam.br/noticias/1/1703-nota-de-escla-
recimento-brumadinho>. Acesso em: 09 mar. 2019.

15 SILVA, Alexander Marques. Sociedade de Risco e as Barragens de Rejeitos. Lumen Juris: Rio de Janei-
ro. 2017, p. 80.
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um curso de água, e como jusante entende-se o ponto referencial visualizado 
pelo observador que olha em direção à foz de curso de água”16. O alteamento 
das barragens, que sofreram colapso, eram alteadas com o próprio rejeito da 
mineração porque é a forma de construção de menor custo para as empresas.

Entretanto, agora com a criação da Lei 23.291 ficam proibidas, no Estado 
de Minas Gerais a construção deste tipo de barragem, é o que estabelece o art. 
13 “Fica vedado a concessão de licença ambiental para operação ou ampliação 
de  barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária 
de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o método de 
alteamento a montante.”17 E mais ainda, a lei explicita que o empreendedor 
que construiu uma barragem a montante, deverá promover a descaracterização 
da mesma em até 3 anos. 

Importante também destacar que no Estado de Minas Gerais, agora, é 
vedada a concessão de licença ambiental de mineração que seja necessário a 
construção de barragens em que exista comunidades próximas, art. 12. Este 
artigo é de vital importância, pois ao estabelecer esta proibição figuram os 
princípios da prevenção e precaução. Porque além de saber o que pode aconte-
cer em caso de ruptura de barragem, utiliza o princípio da precaução porque  
não há previsibilidade dos  danos  que possam advir. 

A nova lei, portanto veda novas barragens com alteamento a montante 
e estabelece zonas de exclusão para construção de barragens. As comunidades 
são identificadas como “zonas de altosalvamento”, ou seja, são as áreas abaixo 
das barragens. Agora, de forma radical exige-se o esgotamento de melhores 
tecnologias para a construção dessas estruturas, e não permite mais que sejam 
construídas próximas a comunidades que estejam a 10 ou 25 km, de acordo 
com o caso concreto. A zona de exclusão é algo fundamental para salvar vidas.

A resposta, da pergunta: porque a Lei 23.291/19 não foi aprovada no 
tempo e horas necessários é porque o risco valia a pena para a indústria e para 
o Estado economicamente. Pensou-se que as limitações do licenciamento am-
biental poderiam prejudicar o desenvolvimento mineral de Minas Gerais. To-
davia, foi um erro imensurável porque pode-se continuar o desenvolvimento 
econômico sem correr os riscos para a vida humana e para o meio ambiente. 
Logicamente, que os ganhos deverão ser menores e com muito mais segurança 
para todos os envolvidos. O Poder Público não pode mais envolver-se com os 
empresários de forma escusa. Não há mais espaço para desenvolvimento sem 
a sustentabilidade socioambiental.

16 SILVA, Alexander Marques. Sociedade de Risco e as Barragens de Rejeitos. Lumen Juris: Rio de Janei-
ro. 2017, p. 80.

17 MINAS GERAIS.FEAM. 2019b. Dispononível em: <http://www.feam.br/noticias/1/1703>. Acesso em:  
09. mar.2019.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil é um país que depende economicamente dos empreendimentos 
minerários desde seu nascedouro. Todavia, a lei que deveria regulamentar a 
Política Nacional de Segurança de Barragens somente foi promulga em 2010. 
A Lei 12.334 conceitua o que seja barragens, reservatórios e também denomina 
quais serão as pessoas e órgãos responsáveis pela fiscalização delas. Entretan-
to, no que se refere aos municípios de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 
2019, a lei não foi cumprida provocando as duas maiores tragédias no Estado 
de Minas Gerais. Para agravar ainda mais a situação, nem mesmo um Plano de 
Ação de Emergência foi desenvolvido pelos empreendedores, causando mortes 
humanas desnecessárias.

Sabe-se que a quantidade de estruturas de barragens no Estado de Minas 
Gerais é elevada, portanto a fiscalização, como estabelecida na própria lei era 
fundamental para a segurança dos municípios mineradores. 

O que agrava a situação de risco de rupturas de barragens em Minas 
Gerais é o tipo de construção que se faz nesses empreendimentos, ou seja, elas 
são construídas a montante. Esta técnica de construção utiliza-se do próprio 
rejeito minerário para fazer o seu alteamento, com um custo baixo. 

Todavia, a Lei federal 12.334/10 veio com atraso, mas estabeleceu regras e 
conceitos importantes para a proteção ambiental.  A lei explicita em detalhes 
o que sejam as barragens, a questão do dano potencial associado, quais as pes-
soas que têm competência para fiscalizar, assim como também a regulamenta-
ção do Plano de Segurança de Barragem.

Entretanto, somente após a ruptura da Barragem B1 de Brumadinho as 
providências foram tomadas, no estado de Minas Gerais. O Projeto de Lei, 
de iniciativa popular, capitaneada pelo Ministério Público estadual, “Mar de 
Lama Nunca Mais”, foi levado a plenário e aprovado de forma rápida. A Lei 
23.291/19 estabelece a proibição de concessões de mineração com barragens 
e impedimento de alteamento a montante. Também proíbe a mineração em 
locais que existam comunidades próximas. 

A pergunta que se fez no início deste trabalho, ou seja: quais foram os 
motivos que levaram o Poder Público a uma inação inexplicável para coibir 
a atuação desse tipo de empreendimento? A resposta não é exata, pois porque 
entram vários pontos não desenvolvidos neste trabalho, mas pode-se destacar 
algumas questões como: o estado minerário que necessita da tributação arriscou 
a segurança das comunidades e meio ambiente, quando não cumpriu sua obri-
gação constitucional de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Os empresários também arriscaram, cientes do perigo iminente,  para um ganho 
de lucros maiores que deveriam, porque pensaram que o risco valeria a pena. 
Todavia, deve-se, sempre, cumprir o que estabelece a Constituição Federal de 
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1988, em seu art. 225: o Poder Público e a coletividade têm o dever de defender 
e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e fu-
turas gerações. Portanto, este preceito deve ser respeitado e cumprido, antes que 
seja levado pela lama, mas isto espera-se que seja “Nunca Mais”. 
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Daniel Gaio
Vinícius Papatella Padovani

1. INTRODUÇÃO

É comum encontrar na legislação e nas publicações da área do direito 
ambiental inúmeras regras e interpretações acerca da análise dos impactos 
ambientais decorrentes de obras e atividades econômicas. Não obstante o texto 
constitucional brasileiro adote a concepção denominada “antropocentrismo 
alargado”, por pressupor que os seres humanos são parte integrante do meio 
ambiente1, no plano da realidade nota-se uma valorização da apreciação dos 
elementos “ecológicos” em relação aos impactos e danos sociais, sobretudo 
quando estes afetam populações pobres, negras e/ou invisibilizadas.  

Nos idos de 1974, Paulo Affonso Leme Machado inicia o seu clássico 
artigo sobre poluição com um prólogo da Carta de Brasília (1971), que diz: 
“O Direito de viver e de trabalhar em meio-ambiente sadio deve ser conside-
rado como um dos direitos fundamentais do homem (...)”2. Desde essa época 
muito se avançou na legislação e na gestão ambiental em relação ao equilíbrio 
ambiental e às condições de vida das pessoas, mas por diversas razões subsiste 
uma seletividade na sua concretização. 

Da mesma forma que as áreas consideradas impróprias para a moradia 
— morros, beiras de curso d´água, alagados — foram relegadas aos grupos 
vulnerabilizados, há uma distribuição desigual de fontes poluidoras entre os 
diferentes grupos sociais. Em ambos os casos há a participação do Estado: no 

1 Como se depreende da análise do seu art. 225, caput. Sobre essa concepção, ver LEITE, José Rubens 
Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: RT, 2000, p. 75-81; e 
MEZZETTI, Luca. La “Costituzione dell’ambiente”. In: MEZZETTI, Luca (Org.). Manuale di diritto 
ambientale. Padova: CEDAM, 2001, p. 85-142, p. 99-100.

2 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Apontamentos sobre a repressão legal da poluição. Separata da 
Revista dos Tribunais, vol. 458, p. 279-287, 1974. 

Capítulo 2

Justiça amBiental Como Critério  
para o liCenCiamento amBiental
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primeiro caso tem-se como característica a tolerância e omissão deliberada por 
parte do Poder Público, já que estas ocupações reduzem a pressão social por 
moradia, e, via de regra, mantém os pobres em locais distantes das áreas mais 
ricas; no segundo caso o Estado licencia a instalação de indústrias e outras 
atividades econômicas em locais que historicamente “são suportados” pelos 
mais pobres. 

Tais práticas ainda subsistem e como exemplo será a seguir abordado o 
licenciamento ambiental vivenciado por moradores do bairro Camargos (Belo 
Horizonte/MG), e na sequência apresentada a categoria “justiça ambiental”, 
relacionando-a com o processo de licenciamento ambiental de atividades eco-
nômicas de maior potencial poluidor. 

2. O CASO CAMARGOS 

Camargos é um bairro situado na zona na região noroeste de Belo Ho-
rizonte, na divisa com o município de Contagem, historicamente associado 
ao crescimento das áreas periféricas da capital incentivado pela criação de 
parques industriais, e pela baixa valorização fundiária devido à localização dos 
centros urbanos, e também pela carência de condições básicas de habitação, 
saneamento e outros serviços públicos. 

Desde novembro de 2003, sem que houvesse prévia consulta, informa-
ção e debate3, nem mesmo Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) ou de 
Impacto de Vizinhança (EIV), a população do bairro Camargos e seu entor-
no, passou a conviver com a exposição diária à fumaça tóxica carregada de 
poluentes orgânicos persistentes (POPs), oriundos da incineração de resíduos 
de saúde e de resíduos sólidos industriais pela empresa Serquip que ficou em 
atividade na localidade até setembro de 20094. A viabilidade da atividade foi 
atestada por anuência da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, mediante 
a apresentação de Plano de Controle Ambiental e seu Relatório (PCA/RCA), 

3 MAGALHÃES, Max. Onde há fumaça, há luta: conflitos ambientais e a trajetória de mobilização dos 
moradores do bairro Camargos/BH. Monografia (Graduação em Ciências Sociais), Faculdade de Filoso-
fia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010, p. 14.

4 Além da emissão de material particulado na atmosfera, a incineração desses resíduos emitia furanos e 
dioxinas, componentes de grande relevância toxicológica, apresentando um comportamento complexo 
tanto dentro do incinerador, quanto na atmosfera após sua emissão, o que faz diferentes governos in-
vestirem muitos recursos em estudos sobre o assunto. Estas substâncias que se acumulam nos tecidos 
gordurosos do organismo, sendo lentamente liberadas para a corrente sanguínea. No curto e médio pra-
zos, podem resultar impactos diversos no sistema respiratório, doenças cardíacas, efeitos no sistema 
imunológico e aumento na incidência de alergias. Cf. FIOCRUZ. Comentários sobre o Parecer Técnico 
1237/08 apresentado pela Serquip à Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte 
para obtenção da Licença de Operação. Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 
da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Rio de Janeiro, 2008.



Jamile BergamasChine mata Diz / Daniel gaio (orgs.)14

e de Plano de Monitoramento das Chaminés5, até que em novembro de 2003, 
o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) concedeu a Licença de 
Operação (LO) n° 618/03, com validade de quatro anos.

Inúmeros foram os dispositivos legais violados pelo município de Belo 
Horizonte em relação ao empreendimento no bairro Camargos: i) o art. 2° 
da Resolução 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 
ao estabelecer que o processamento e a destinação final de resíduos tóxicos 
ou perigosos depende da elaboração de EIA/RIMA; ii) o art.  9° da Resolução 
316/02/CONAMA, que proíbe a instalação e operação de uma atividade de 
alto risco e proibida em áreas residenciais; e iii) o art. 8° da Resolução 237/97/
CONAMA que reserva à fase de Licença Prévia (LP) a análise sobre a localiza-
ção pretendida para desempenho dessa atividade. 

O conflito ambiental6 do bairro Camargos teve início em 2005 quando 
moradores deste bairro registradas as primeiras reclamações na Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente (SMMA), relacionando a “fumaça emitida durante 
a incineração à incidência de incômodos diversos que vão desde a insônia, 
irritação nos olhos e nas vias respiratórias até o surgimento de doenças mais 
graves, como câncer e enfisema pulmonar”7. 

Em relação ao incinerador em questão, a Fundação Osvaldo Cruz (FIO-
CRUZ) afirmou em parecer que vários elementos apontam para a possível 
gravidade dos problemas de saúde no médio e longo prazo, dentre eles: 

(...) (i) o problema da produção de dioxina e furanos; (ii) a produção de par-
ticulados, corroborada pelas denúncias envolvendo o funcionamento do in-
cinerador em horário noturno; (iii) a existência de vários estudos em outros 
países que demonstram o aumento do risco de doenças graves - como câncer 
e leucemia – nas populações circunvizinhas aos incineradores; (iv) a existência 
de inúmeras escolas e hospitais na região, aumentando a exposição de popu-
lações especialmente vulneráveis, como crianças, idosos e enfermos; (v) a falta 
de dados sobre os efeitos à saúde da população no local que demonstrem a 

5 PAPATELLA, Vinícius. O Caso Camargos: resistências e permanências de um conflito ambiental ur-
bano. In: Anais da 8ª Semana de Ciências Sociais da UFS: o Brasil no século XXI na perspectiva das 
Ciências Sociais, Vitória, 2014, p. 01-24, p. 12-13.

6 Os conflitos ambientais surgem das distintas práticas de apropriação técnica, social e cultural do espaço 
e do mundo material, não se restringindo apenas a situações em que determinadas práticas de apropria-
ção material já estejam em curso, mas se iniciam mesmo desde a concepção e/ou planejamento de certa 
atividade espacial ou territorial. Cf. ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice 
B. Desenvolvimento, sustentabilidade e conflitos socioambientais. In: ZHOURI, Andréa; LASCHE-
FSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice B. (Org.). A insustentável leveza da política ambiental: desenvol-
vimento e conflitos socioambientais. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2014, p. 11-24, p. 17-19.

7 MAGALHÃES, Max. Onde há fumaça, há luta: conflitos ambientais e a trajetória de mobilização dos 
moradores do bairro Camargos/BH. Monografia (Graduação em Ciências Sociais), Faculdade de Filoso-
fia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010, p.15-17. 
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não associação de problemas de saúde com os poluentes produzidos pelo in-
cinerador. Diante de tais argumentos, consideramos ser este caso um exemplo 
clássico para a aplicação do Princípio da Precaução, ou seja, a decisão sobre 
uma a licença de operação somente deveria ser realizada após serem dirimidas 
as várias incertezas sobre os graves riscos à saúde da população8.

Moradores da comunidade fizeram relatos acerca dos problemas de saúde:

(...) A senhora D. manifestou que as pessoas estavam gastando muito dinheiro 
com remédios e que 79% delas estavam com doenças respiratórias. Destacou 
que não pretendia prejudicar a empresa, no entanto, queriam lutar pela saúde 
de todos. O senhor M. observou que morava há 40 anos no bairro e que as 
doenças que apareceram na região contradiziam tudo que a empresa havia 
dito, relatando vários casos de mortes de pessoas conhecidas, desde a implan-
tação da Serquip (...)9. 
(...) chegou um ponto que eu falei: ´- eu vou embora daqui, eu não vou ficar 
aqui. Eu vou alugar minha casa´. Mas ao mesmo tempo eu achava covardia 
de alugar a casa, porque trazer uma pessoa para respirar um ar envenenado 
dentro da minha casa e ainda cobrar aluguel. Eu queria sair daqui, mas não 
queria alugar a casa, queria deixar a casa sem alugar10.

Embora tenha sido produzida e reunida farta documentação acerca dos 
graves efeitos à saúde provocados pela referida incineradora, os danos con-
tinuaram a ser produzidos, inclusive com a anuência do Poder Público por 
meio de sucessivas renovações da licença ambiental. Com efeito, em outubro 
de 2008 o COMAM renovou a Licença de Operação pelo prazo de seis meses, 
sendo que a empresa deveria apresentar o Plano de Desativação do incinera-
dor. Expirado o referido prazo, o Conselho concedeu mais 60 dias para encer-
rar as atividades, e 120 dias para se transferir para outro local. Novamente o 
prazo não foi cumprido, tendo sido concedido mais 180 dias. 

Quando em junho de 2009 o COMAM indeferiu o pedido de prorroga-
ção e determinou o encerramento imediato das atividades, com prazo de trans-
ferência até agosto de 2009, entra em cena a esfera judicial, que por meio desta 

8 FIOCRUZ. Comentários sobre o Parecer Técnico 1237/08 apresentado pela Serquip à Secretaria Mu-
nicipal Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte para obtenção da Licença de Operação. Centro 
de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca. Rio de Janeiro, 2008.

9 MAGALHÃES, Max. Onde há fumaça, há luta: conflitos ambientais e a trajetória de mobilização dos 
moradores do bairro Camargos/BH. Monografia (Graduação em Ciências Sociais), Faculdade de Filoso-
fia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010, p. 23.  

10 TEIXEIRA, Raquel Oliveira Santos. A gente tem que falar aquilo que a gente tem que provar: a geopo-
lítica do risco e a produção do sofrimento social na luta dos moradores do Bairro Camargos em Belo 
Horizonte-MG. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014, p. 30. 
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foi garantida a prorrogação por mais 60 dias. Interessante assinalar que no 
curso deste processo judicial o Município de Belo Horizonte defendeu o en-
cerramento da incineradora com fundamento no art. 9° da Resolução n° 316/
CONAMA, o qual proíbe a instalação de incineradores em áreas residenciais. 
Isso significa que o ente municipal produziu provas contra si ao reconhecer 
a ilegalidade da instalação e do funcionamento de incinerador naquele bairro 
durante o período de 2003 a 2009.

Antes de ocorrer o encerramento das atividades no bairro Camargos, a 
empresa tentou implantar a incineradora em outra área residencial de Belo 
Horizonte (Vale do Jatobá), mas na audiência pública mais de mil moradores 
se manifestaram contrariamente, a qual nem chegou a ser concluída devido à 
falta de condições de abrigar todos os presentes. Pela pressão da comunidade 
o licenciamento teve a tramitação suspensa11.

Em pouco tempo a empresa se instalou em outra área residencial, desta 
vez no município de Santa Luzia (Região Metropolitana de Belo Horizonte). 
Em agosto de 2010 a comunidade conseguiu que, desta vez, o Conselho Esta-
dual de Politica Ambiental (COPAM) — o qual foi pressionado pelo Ministé-
rio Público Estadual —, reconhecesse a irregularidade da nova localização da 
empresa, cassando a sua licença12. 

Ao contrário do indolente anúncio de que “o caso finalmente chegou 
ao fim”13, a discussão acerca dos danos ambientais ocasionados foi judiciali-
zada em 2014 pela Defensoria Pública Estadual14. Não obstante o cessar das 
emissões tóxicas pela empresa Serquip no bairro Camargos, permanecem as 
incertezas, as perdas e os danos à população que por anos conviveu com as 
externalidades da incineração e tornou-se dependente e refém das tecnologias 
disponíveis e dos procedimentos legais para obter reconhecimento político e 
admissão no interior das formas de proteção do Estado15. 

11 PAPATELLA, Vinícius. O Caso Camargos: resistências e permanências de um conflito ambiental ur-
bano. In: Anais da 8ª Semana de Ciências Sociais da UFS: o Brasil no século XXI na perspectiva das 
Ciências Sociais, Vitória, 2014, p. 01-24, p. 14.

12 MAGALHÃES, Max. Onde há fumaça, há luta: conflitos ambientais e a trajetória de mobilização dos 
moradores do bairro Camargos/BH. Monografia (Graduação em Ciências Sociais), Faculdade de Filoso-
fia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010, p. 133. 

13 ANDRADE, Pedro Gustavo. O meio ambiente como um direito fundamental: estudo de casos da Comis-
são de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. In: ANDRADE, Durval Ângelo 
(Org.). O direito de ter direitos: a mais-valia dos desvalidos. Belo Horizonte: Bigráfica, 2010, p. 127-
148, p. 140-142.

14 Para outros detalhes ver: Processo nº 0853672-87.2014.8.13.0024 – 1ª Vara da Fazenda Muncipal da 
Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais.

15 TEIXEIRA, Raquel Oliveira Santos. A gente tem que falar aquilo que a gente tem que provar: a geopo-
lítica do risco e a produção do sofrimento social na luta dos moradores do Bairro Camargos em Belo 
Horizonte-MG. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014, p. 183. 
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3. A INCLUSÃO DA CATEGORIA “JUSTIÇA AMBIENTAL” 
NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE MAIOR POTENCIAL 
POLUIDOR

O caso Camargos (Belo Horizonte) acima descrito ilustra bem que o pro-
cesso de construção das cidades na sociedade de risco foi impulsionado pela 
ordem capitalista e pela sociedade industrial, e relegou às classes subalternas as 
áreas periféricas, vulneráveis do ponto de vista ambiental e desprovidas dos equi-
pamentos urbanos que permitam o acesso aos direitos e políticas públicas mais 
elementares tais como saúde, mobilidade urbana, educação, lazer, dentre outros. 

Além do conflito ambiental distributivo — caracterizado pela desigual apli-
cação de recursos públicos —, estas áreas pobres suportam também espacial-
mente os riscos gerados pelas diversas atividades industriais, ocasionando um 
verdadeiro apartheid ambiental na cidade16. Ilustra bem esse quadro a declaração 
de um professor da Faculdade de Direito/UFMG acerca do caso Camargos:

(...) me deparei com aquelas situações de extremo absurdo jurídico, que só 
acontece com os mais pobres. Não há e nunca haveria uma Serquip quei-
mando lixo tóxico no Bairro Belvedere (Bairro de enriquecidos). E por quê? 
Ora porque não pode. Mas se não pode porque está então instalada no 
Bairro Camargos?17.

Considerando que os riscos sociais e ambientais tendem a ser cumulati-
vos18, além de recorrentes — principalmente nos países pobres, mas também 
nos Estados Unidos —, passou-se a designar esse processo como “injustiça 
ambiental”, cujo conceito pode ser entendido como:

(...) o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico 
e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 
populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos 
tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis19.

16 FARIAS, Talden; ALVARENGA, Luciano J. A (in)justiça ambiental e o ideário constitucional de transfor-
mação da realidade: o direito em face da iníqua distribuição socioespacial de riscos e danos ecológicos. In: 
PERALTA, Carlos E.; ALVARENGA, Luciano J.; AUGUSTIN, Sérgio (Org.). Direito e justiça ambiental: 
diálogos interdisciplinares sobre a crise ecológica. Caxias do Sul: Educs, 2014, p. 30-52, p. 37.

17 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Sobre o direito constitucional à saúde e ao bem-estar do povo do Bairro 
Camargos/BH, e de todas as pessoas em qualquer outro bairro ou cidade. Parecer. Belo Horizonte, jul. 2009. 

18 TORRES, Haroldo. A demografia do risco ambiental. In: TORRES, Haroldo; COSTA, Heloisa (Org.). 
População e meio ambiente: debates e desafios. São Paulo: SENAC São Paulo, 2000, p. 53-73, p. 66.

19 Esse conceito foi elaborado pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Cf. ACSERALD, Henri; HER-
CULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto. A justiça ambiental e a dinâmica das lutas socioambientais 
no Brasil – uma introdução. In: ACSERALD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto 
(Org.). Justiça ambiental e cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 09-20, p. 14.
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É falsa a ideia de que estes riscos são inevitáveis, portanto, naturaliza-
dos. Os referidos conflitos ambientais (distributivos e espaciais) podem ser 
evitados ou ao menos reduzidos por meios técnicos e administrativos e uma 
gestão adequada20. Isso significa que “a gestão dos riscos, sejam eles ambientais, 
industriais, econômicos (na verdade sociais), traduz as escolhas políticas e as 
decisões finais de organização dos territórios”21. 

São dois os momentos em que deve ocorrer a análise dos riscos ambien-
tais para empreendimentos de maior potencial poluidor: no planejamento e 
no licenciamento ambiental. Além do zoneamento ecológico-econômico — 
instrumento ainda pouco utilizado, inclusive no processo de licenciamento 
—, o planejamento urbano por meio do zoneamento ambiental/industrial é 
ferramenta essencial para evitar a injustiça ambiental nas cidades22. 

Já na fase do licenciamento ambiental, deve-se considerar a categoria “jus-
tiça ambiental” como uma variável que vai além do sopesamento entre os 
interesses (econômicos, sociais e ambientais) que estão em jogo no caso con-
creto, conforme comumente defendido pela literatura23. Ou seja, ainda que a 
Administração Pública decida pela preponderância do interesse econômico, 
há de se observar se determinados grupos populacionais suportarão uma carga 
desproporcional de danos. 

Há muito que avançar nesse sentido, pois no cenário atual do licencia-
mento os estudos de impacto ambiental ignoram ou minimizam as exter-
nalidades negativas às comunidades afetadas por grandes empreendimentos. 
Aliás, predominantemente o elemento “social” na análise do licenciamento 
ambiental sequer é analisado na sua dimensão negativa, já que historicamente 
a função do direito ambiental e da legislação correlata foi a de proteger os ele-
mentos ecológicos. Esta hipervalorização do “ambiental” e a confusão acerca 
da natureza dos impactos sociais podem ser ilustradas por essa definição: “(...) 
a função do procedimento de avaliação não é influenciar as decisões adminis-
trativas sistematicamente a favor das considerações ambientais em detrimento 
das vantagens econômicas e sociais”24. É necessário cuidado com o discurso 

20 LASCHEFSKI, Klemens. 500 anos em busca da sustentabilidade urbana. Caderno Metrópoles, nº 19, p. 
143-169, jan.-jun. 2013, p. 155. 

21 VEYRET, Yvette. Introdução. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os riscos: o homem como agressor e vítima 
do meio ambiente. Tradução de Dilson Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2007, p. 11-21, p. 12. 

22 Como assinala Jacobi: “(...) não há como negar a estreita relação entre riscos urbanos e a questão do uso 
e ocupação do solo. Cf. JACOBI, Pedro. Impactos socioambientais urbanos – do risco à busca da sus-
tentabilidade. In: MENDONÇA, Francisco (Org.). Impactos socioambientais urbanos. Curitiba: UFPR, 
2004, p. 169-184, p. 170. 

23 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 234.

24 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 234.
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ecológico “puro”, pois o mesmo nunca pode ser uma desculpa para ignorar as 
desigualdades sociais25. 

Com o propósito de levar a sério os danos sociais no processo de licencia-
mento, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental elaborou recomendações que de-
signou como “Avaliação de Equidade Ambiental”, metodologia esta que permite 
considerar a categoria “justiça ambiental” quando da análise de obras de maior 
potencial poluidor. Dentre outras propostas, destacam-se: i) obrigatoriedade de 
audiência prévia e participação da população potencialmente atingida nos Ter-
mos de Referência; ii) considerar os distintos modos de vida e lógicas sociocul-
turais dos diversos segmentos sociais envolvidos no processo de licenciamento; 
e iii) garantia da independência da equipe multidisciplinar por meio de seleção 
pública para contratar as empresas que elaboram os estudos de impacto ambien-
tal, mantida a disponibilização dos recursos pelos empreendedores26.

Vê-se que a garantia de processos participativos e transparentes ao longo 
do processo de licenciamento ambiental é fundamental para que as comunida-
des afetadas possam influir em decisões que causem danos sociais irreparáveis. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Independentemente das inúmeras violações legais existentes no caso do 
incinerador instalado no bairro Camargos — algumas delas reconhecidas ju-
dicialmente pela municipalidade —, vê-se que existem pesos e procedimentos 
distintos por parte dos órgãos ambientais considerando o público-alvo afetado 
pelos riscos ambientais. Empreendimentos com grande potencial poluidor, 
que seriam classificados como inadmissíveis se instalados em áreas residenciais 
ricas, são licenciados e mantidos em áreas pobres ainda que farta documenta-
ção demonstre os danos sociais causados. 

Em verdade as hierarquizações sociais estão enraizadas nos processos de 
naturalização da pobreza, e de todas as consequências que advém dessa condi-
ção. Embora o cumprimento das normativas ambientais seja indispensável, é 
necessário que haja uma mudança de postura por parte dos órgãos públicos e 
dos conselhos de meio ambiente, de modo a identificar e problematizar acerca 
dos danos ocasionados às populações vulnerabilizadas. Não apenas a estas garan-
tindo participação efetiva nos processos que afetem as suas vidas, como conside-
rando a variável “justiça ambiental” na decisão final acerca do empreendimento. 

25 SOUZA, Marcelo Lopes de Souza. From the ´right to the city´ to the right to the planet. City, vol. 19, nº 
04, p. 408-443, 2015, p. 430.

26 A íntegra do documento pode ser acessado em: LASCHEFSKI, Klemens. Licenciamento e equidade 
ambiental: as racionalidades distintas de apropriação do ambiente por grupos subalternos. In: ZHOURI, 
Andréa (Org.). As tensões do lugar: hidrelétricas, sujeitos e licenciamento ambiental. Belo Horizonte: 
UFMG, 2011, p. 21-59.



Jamile BergamasChine mata Diz / Daniel gaio (orgs.)20

REFERÊNCIAS

ACSERALD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto. A justiça ambiental e a dinâmica das lutas 
socioambientais no Brasil – uma introdução. In: ______. (Org.). Justiça ambiental e cidadania. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2004, p. 09-20. 

ANDRADE, Pedro Gustavo. O meio ambiente como um direito fundamental: estudo de casos da Comissão de 
Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. In: ANDRADE, Durval Ângelo (Org.). O direito 
de ter direitos: a mais-valia dos desvalidos. Belo Horizonte: Bigráfica, 2010, p. 127-148.

FIOCRUZ. Comentários sobre o Parecer Técnico 1237/08 apresentado pela Serquip à Secretaria Municipal Ad-
junta de Meio Ambiente de Belo Horizonte para obtenção da Licença de Operação. Centro de Estudos da Saúde 
do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Rio de Janeiro, 2008.

JACOBI, Pedro. Impactos socioambientais urbanos – do risco à busca da sustentabilidade. In: MENDONÇA, 
Francisco (Org.). Impactos socioambientais urbanos. Curitiba: UFPR, 2004, p. 169-184.

LASCHEFSKI, Klemens. 500 anos em busca da sustentabilidade urbana. Caderno Metrópoles, nº 19, p. 143-169, 
jan.-jun. 2013. 

LASCHEFSKI, Klemens. Licenciamento e equidade ambiental: as racionalidades distintas de apropriação do 
ambiente por grupos subalternos. In: ZHOURI, Andréa (Org.). As tensões do lugar: hidrelétricas, sujeitos e 
licenciamento ambiental. Belo Horizonte: UFMG, 2011, p. 21-59.

LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: RT, 2000, 
p. 75-81; 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Apontamentos sobre a repressão legal da poluição. Separata da Revista dos 
Tribunais, vol. 458, p. 279-287, 1974.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

MAGALHÃES, Max. Onde há fumaça, há luta: conflitos ambientais e a trajetória de mobilização dos moradores 
do bairro Camargos/BH. Monografia (Graduação em Ciências Sociais), Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

MEZZETTI, Luca. La “Costituzione dell’ambiente”. In: MEZZETTI, Luca (Org.). Manuale di diritto ambientale. 
Padova: CEDAM, 2001, p. 85-142.

PAPATELLA, Vinícius. O Caso Camargos: resistências e permanências de um conflito ambiental urbano. In: 
Anais da 8ª Semana de Ciências Sociais da UFS: o Brasil no século XXI na perspectiva das Ciências Sociais, 
Vitória, 2014, p. 01-24. 

QUADROS, José Luiz. Sobre o direito constitucional à saúde e ao bem-estar do povo do Bairro Camargos/BH, 
e de todas as pessoas em qualquer outro bairro ou cidade. Parecer, Belo Horizonte, 05 jul. 2009.

SOUZA, Marcelo Lopes de Souza. From the ´right to the city´ to the right to the planet. City, vol. 19, nº 04, 
p. 408-443, 2015. 

TEIXEIRA, Raquel Oliveira Santos. A gente tem que falar aquilo que a gente tem que provar: a geopolítica do 
risco e a produção do sofrimento social na luta dos moradores do Bairro Camargos em Belo Horizonte-MG. 
Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2014.

TORRES, Haroldo. A demografia do risco ambiental. In: TORRES, Haroldo; COSTA, Heloisa (Org.). Popula-
ção e meio ambiente: debates e desafios. São Paulo: SENAC São Paulo, 2000, p. 53-73.

VEYRET, Yvette. Introdução. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio 
ambiente. Tradução de Dilson Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2007, p. 11-21.

ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice B. (Org.). A insustentável leveza da política 
ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2014, p. 11-24.



Talden Farias

1. INTRODUÇÃO

É certo que uma das discussões mais importantes da área ambiental na 
atualidade diz respeito à possibilidade ou não de flexibilização do licencia-
mento ambiental. O pano de fundo é sempre o da busca pelo estímulo às 
atividades econômicas, facilitando a obtenção da licença ambiental ou mesmo 
instituindo a  desnecessidade da mesma.

Nesse contexto, os últimos anos foram realmente marcados por tentativas 
de flexibilização da legislação ambiental. A PEC n. 65/2012 (Senado) visava fazer 
com que a mera aprovação do EIA/RIMA fosse suficiente, de forma a dispensar 
a concessão das licenças ambientais, ao passo que o Projeto de Lei n. 654/2015 
(Senado) procurava simplificar o licenciamento das obras estratégicas do Gover-
no Federal, estabelecendo um prazo máximo de oito meses e suprimindo etapas, 
também enfraquecendo o licenciamento ambiental. Também se procurou apro-
var o Projeto de Lei n 3729/04 (Câmara dos Deputados) dispondo sobre a Lei 
Geral de Licenciamento Ambiental, que, entre outras coisas, traria as seguintes 
novidades: aumento do prazo de validade das licenças, dispensa do EIA/RIMA, 
maior autonomia dos Estados e Municípios para simplificar procedimentos, 
redução dos prazos de análise e supressão de algumas etapas de licenciamento. 
Nos Estados e Municípios também houve iniciativas para estabelecer a dispensa 
do mecanismo em determinadas situações. 

A despeito de algumas vozes contrárias, o fato é que a flexibilização pode 
e deve ser almejada, pois a eficiência é um dos princípios constitucionais da 
Administração Pública1. Afora a evidente obrigação de se procurar aperfeiçoar 

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…).

Capítulo 3

liCenCiamento amBiental:  
limites a possiBiliDaDes De FlexiBilização



Jamile BergamasChine mata Diz / Daniel gaio (orgs.)22

as instituições e os institutos públicos, impende dizer que a Constituição Fe-
deral de 1988 dispõe que em matéria de meio ambiente as exigências devem 
ser proporcionais aos impactos ambientais gerados2.

Existe, todavia, um limite para tanto, pois a supressão ou a fragilização 
do sistema de controle ambiental é inconstitucional. É que o inciso V do §1º 
do art. 225 da Lei Maior reza que, para assegurar a efetividade do direito ao 
meio ambiente, incumbe ao Poder Público “controlar a produção, a comercia-
lização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. Não se pode esquecer que 
o licenciamento é apontado por parte da doutrina especializada como o mais 
importante mecanismo de controle ambiental no Brasil3.

O caput do art. 225 da Constituição Federal determina que o Poder Pú-
blico e a coletividade têm a obrigação de atuar na defesa e na preservação 
do meio ambiente tendo em vista o direito das gerações presentes e futuras, 
constituindo-se, portanto, o núcleo do Direito Ambiental brasileiro4. Por im-
por condições e limites ao exercício das atividades poluidoras, o licenciamento 
visa a dar concretude ao desiderato constitucional citado, juntamente com os 
demais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Entretanto, 
mais do que uma previsão genérica, impende dizer que a função de controlar 
as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras está expressamente estabe-
lecida pelo inciso V do §1º do art. 225 citado.

Isso significa que qualquer estipulação prévia da ausência ou de diminui-
ção do controle ambiental, além de prejudicial ao meio ambiente, é inconsti-
tucional, já que desrespeita os dispositivos constitucionais citados. Não é por 
outra razão que o Supremo Tribunal Federal já deliberou que a atividade eco-
nômica não pode se desenvolver sem consonância com a questão ecológica5. 

2 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; (…).

3 A título de exemplo: OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Introdução à legislação ambiental brasileira e 
licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 367 e RIBEIRO, José Cláudio Junqueira. 
O que é licenciamento ambiental. In: RIBEIRO, José Cláudio Junqueira (Org.). Licenciamento ambien-
tal: herói, vilão ou vítima? Belo Horizonte: Arraes, 2015, p. 10.

4 De acordo com a feliz expressão de Herman Benjamin, o caput do art. 225 da Constituição Federal é a 
“mãe de todos os direitos ambientais da Constituição brasileira” (BENJAMIN, Antônio Herman. Cons-
titucionalização do ambiental e ecologização da Constituição brasileira. Direito constitucional ambiental 
brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (orgs). 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 130).

5 “(...) A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS 
PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A 
incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar de-
pendente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 
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Sendo assim, os atos normativos que eximem previamente todo um segmento 
do econômico de fazer o licenciamento, a exemplo da alínea f do inciso XIV 
do art. 7º da Lei Complementar 140/2011, que estabelece a possibilidade de 
excetuação do licenciamento ambiental das atividades de caráter militar, são 
incompatíveis com a ordem constitucional6. Na verdade, como o licenciamen-
to só poderia ser dispensado caso houvesse outro instrumento público capaz 
de garantir o mesmo controle ambiental, essa mudança parece impertinente.

É claro que incumbe ao Poder Público a criação de estímulos às ati-
vidades econômicas, o que deve ocorrer por meio de todos os mecanismos 
cabíveis. No caso da política ambiental, é possível citar a dispensa do paga-
mento do custo de retorno ou da taxa ou, quando os impactos envolvidos 
não forem de maior porte, a simplificação do licenciamento em uma ou duas 
fases apenas. No que diz respeito às obras públicas ou de interesse público, 
por exemplo, é possível estabelecer a sua priorização dentro do cronograma 
de trabalho do órgão competente, bem como tentar fazer a articulação com os 
chamados órgãos ambientais intervenientes a fim de acelerar os tramites. Só 
não se admite a eliminação prévia do licenciamento tendo em vista as razões 
anteriormente expostas. 

No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível a 
dispensa por decisão administrativa do órgão competente. Se for verificado que 
aquela atividade não polui nem é capaz de gerar uma poluição socialmente re-
levante, não há realmente que se falar em licenciamento ambiental, ainda que a 
mesma esteja prevista em algum ato normativo. Obviamente, terá de haver uma 
justificativa embasada em critérios científicos e parâmetros técnicos objetivos, 

econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios 
gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e 
abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial 
(espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de 
natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem 
as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da 
saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos 
ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural” (ADI 3540 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT 
VOL-02219-03 PP-00528).

6 O Parecer Jurídico n. 066/2016/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AG, aprovado pela Coordenadoria 
de Estudos e Pareceres e pela Chefia da Procuradoria Nacional do IBAMA, entende que a isenção do 
licenciamento na atividade militar é constitucional. O interessante é que a dispensa das demais autoriza-
ções ambientais não é reconhecida pelo documento:

 (...) 35. Entender essa exceção ao regime do licenciamento ambiental é importante porque embora ela 
deva ser interpretada restritivamente, não se aplicando às demais autorizações previstas na legislação 
ambiental, não afastando a necessidade de outras autorizações exigidas em lei, como a autorização para 
supressão vegetal (ASV), ela não desloca o licenciamento da atividade da União para outro ente federa-
tivo. Ela simplesmente elimina a necessidade de controle ambiental via licenciamento ambiental para as 
atividades e empreendimentos de preparo e emprego das Forças Armadas.
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não podendo ser um ato de mera discricionariedade. De mais a mais, as peculia-
ridades do caso concreto poderão fazer com que se exija a licença ambiental de 
certos empreendimentos considerados em tese como não poluidores e vice-versa.

A dispensa precisa ser disciplinada em âmbito nacional, ao menos nos 
seus aspectos gerais, podendo ser editado um decreto regulamentador da Lei 
Complementar 140/2011 com esse intuito. É importante destacar que a cada 
dia a relevância do assunto cresce, notadamente porque bancos e instituições 
públicas têm exigido que os empreendedores apresentem a licença ambiental 
válida ou a certidão de sua dispensa. De fato, existem questões procedimentais 
relevantes a se decidir, como o cabimento ou não do pagamento do custo de 
retorno ou da taxa, a definição da relação de documentos mínimos necessá-
rios, a pertinência da vistoria técnica, a utilidade da exigência de assinatura de 
um termo de responsabilidade etc.

Em vista disso, a dispensa de licenciamento ambiental só é possível no 
caso concreto e por decisão tecnicamente fundamentada do órgão ambiental, 
que comprove que aquela atividade específica não é potencial nem efetiva-
mente poluidora. Já a dispensa prévia via ato normativo abrangendo situações 
gerais é inconstitucional e não pode ser admitida, pois não é aceitável que esse 
procedimento se transforme em um salvo-conduto para as atividades que não 
querem se submeter ao controle ambiental prévio, o que também contraria o 
inciso V mencionado e o art. 10 da Lei 6.938/817.

Cuida-se do maior exemplo de tentativa equivocada de flexibilização, 
uma vez que a dispensa só poderá acontecer se o órgão ambiental constatar no 
caso concreto que a atividade em questão não é capaz de gerar uma poluição 
socialmente relevante. Por visar a dar concretude ao caput do art. 225 da Carta 
Magna, o qual consagra o meio ambiente como direito difuso e como direito 
fundamental da pessoa humana, a flexibilização do licenciamento deve se dar 
essencialmente no aspecto instrumental. 

Quanto ao aspecto material, a sua facilitação só pode ocorrer quando 
houver comprovação técnica de não comprometimento do controle ambien-
tal, uma vez que estão em jogo valores como proteção dos processos ecológicos 
essenciais, qualidade de vida, saúde etc. Daí ser mais adequado falar em agili-
zação do que em flexibilização ou facilitação do licenciamento ambiental, já 
que essa expressão pode levar a entendimentos equivocados. 

Nessa ordem de ideias, é possível citar os seguintes exemplos de possi-
bilidade de agilização do licenciamento ambiental, em que não há perda da 
qualidade do controle ambiental:

7 Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utiliza-
dores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
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2. PROPOSTAS DE AGILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

2.1. Incorporação da licença prévia à licença de instalação

O modelo trifásico é a regra no licenciamento ambiental brasileiro, 
segundo o art. 19 do Decreto n. 99.274/90 e o art. 8º da Resolução n. 
237/97 do CONAMA, estando o mesmo dividido nas etapas de licença 
prévia, licença de instalação e licença de operação. É na primeira fase que 
se aprova a localização e a concepção da atividade, atestando assim a sua 
viabilidade ambiental, sendo por isso considerada a mais importante de 
todas. A despeito disso, o fato é que se cuida de uma licença de concepção, 
pois a princípio não ocorre qualquer alteração no mundo dos fatos. Por 
isso, nada impede a sua incorporação em uma fase preliminar da licença de 
instalação, como acontecia em alguns Estados antes da edição do Decreto 
n. 88.351/83 (o primeiro a regulamentar a Lei n. 6.938/81), o que poderia 
se dar na forma de uma certidão ou relatório técnico aprovado pela auto-
ridade competente. Isso deverá contribuir para a diminuição da burocracia 
sem causar prejuízo à qualidade do controle ambiental. Impor recordar que 
no início da implementação do licenciamento ambiental no país o modelo 
predominante não previa a licença prévia, pois se espelhava no modelo esta-
dunidense, o qual abarcava apenas o correspondente à licença de instalação 
e à licença de operação.

2.2. Licenciamento autodeclaratório na renovação

O licenciamento ambiental autodeclaratório nasceu inspirado no sistema 
do pagamento de imposto de renda, quando o contribuinte repassa informa-
ções diretamente à Receita Federal, sendo essas tomadas a princípio como 
verdadeiras. Depois, no entanto, o órgão pode confrontar tais informações e 
pedir esclarecimentos ou mesmo punir o interessado por conta de uma infor-
mação equivocada. É evidente que no direito ambiental absorção desse sistema 
é problemática em razão do princípio da prevenção e da precaução, posto que 
muitas vezes o dano ambiental é de irreversível ou de difícil reversibilidade. 
Realmente, não há como saber se aquela atividade vai ou não destruir sítio 
arqueológico, uma área de mangue ou uma área de mata atlântica primária a 
não ser com a fiscalização in locu. Por isso o licenciamento autodeclaratório 
é e deve ser mesmo visto com tanta desconfiança, a não ser quando se tratar 
do pedido de renovação da licença ambiental. Nessa situação não há razões 
objetivas para a não aceitação dessa sistemática, desde que não haja alterações 
quantitativas nem qualitativas no objeto da licença. Não se pode esquecer que 
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a própria legislação prevê a prorrogação automática caso o interessado tenha 
feito o pedido com 120 dias de antecedência8.

2.3. Regulamentação da facilitação no pagamento do licenciamento 
ambiental em casos de relevância social

A Administração Pública pode regulamentar a dispensa do pagamento 
do custo de análise ou da taxa de licenciamento ambiental no intuito de esti-
mular determinadas atividades econômicas, sempre levando em consideração 
a dimensão social do desenvolvimento. Os melhores exemplos, nesse cenário, 
seriam a construção de habitação social, os pequenos empreendedores de ma-
neira geral e as populações tradicionais. O estímulo às microempresas e às 
empresas de pequeno porte pode se dar por meio da dispensa, do desconto ou 
da divisão desse tipo de despesa, o que inclusive estaria em consonância com 
o art. 179 do Texto Fundamental9. 

2.4. Publicação do requerimento e da concessão da licença ambiental 
apenas na página do órgão ambiental

A Resolução n. 06/86 do CONAMA dispõe sobre os modelos de publi-
cação de requerimento e de concessão de licença ambiental, o que deveria ser 
feito em jornal de grande circulação e em publicação oficial do ente licencia-
dor. Depois a Resolução n. 281/2001 do CONAMA estabeleceu que modelos 
mais simples de publicação poderiam ser usados nos casos de licenciamento 
ambiental sem EIA/RIMA, embora mantendo a exigência de publicação tanto 
do requerimento quanto da concessão de cada licença ambiental, seja licença 
prévia, licença de instalação, Licença de Operação ou a renovação desta. Mais 
recentemente a Lei Complementar 140/2011, que regulamenta os incisos III, 
IV e VII do art. 23 da Constituição Federal e dispõe a competência adminis-
trativa em matéria ambiental, alterou o art. 10 da Lei 6.938/81, tratou das se-
guintes opções em matéria de publicidade: a) pode-se publicar o requerimento 
e a concessão da licença ambiental simultaneamente no jornal oficial e em um 
jornal de grande circulação ou b) pode-se publicar em página na rede mundial 

8 Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos 
de licenciamento. (…) § 4o  A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, 
ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 

9 Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incenti-
vá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
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de computadores mantida pelo órgão ambiental competente10. Sendo assim, 
fica muito mais célere, econômico e transparente publicar na própria home-
page do órgão ambiental tais informações (requerimento e concessão de cada 
licença ambiental), uma vez que não é mais obrigatório a publicação em jornal 
oficial e jornal de grande circulação.

2.5. Utilização de prazos maiores na concessão das licenças ambientais

Quando o inc. IV do art. 9º e o §1º do art. 10 da Lei 6.938/81 previram 
respectivamente a revisão e a renovação do licenciamento, o legislador quis 
destacar o tempo limitado de eficácia de uma licença em face da necessidade 
de rever padrões de qualidade que a cada dia são mais rapidamente ultrapassa-
dos tecnologicamente11. Essa matéria foi regulamentada pelo CONAMA, que 
fixou os prazos de validade das licenças ambientais na Resolução 237/97: a) 
na licença prévia deve ser no mínimo aquele estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos à atividade, não poden-
do ser superior a cinco anos; b) na licença de instalação deve ser no mínimo 
aquele estabelecido pelo cronograma de instalação da atividade, não podendo 
ser superior a seis anos; e c) na licença de operação deve ser de no mínimo 
quatro anos e no máximo dez anos12. Ocorre que, a despeito disso, muitas ve-
zes as licenças ambientais são expedidas com prazos de dois anos, um ano ou 
até menos, o que ocorre especialmente com a licença de operação. A questão é 
que não faz sentido estabelecer prazos menores para a maioria dos empreendi-
mentos, o que, além de não contribuir para aumentar a qualidade do controle 
ambiental no caso específico, ainda termina gerando uma burocracia desne-
cessária para o próprio órgão ambiental, que de repente se vê atolado em um 

10 Art. 10 (…) § 1º. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados 
no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico 
de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. 

11 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 494. 
12 Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, es-

pecificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: I - O prazo de 
validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração 
dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior 
a 5 (cinco) anos. II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o esta-
belecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 
6 (seis) anos. III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de 
controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. § 1º - A Licença 
Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não 
ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. § 2º - O órgão ambiental competente 
poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos 
ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em 
prazos inferiores.
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número bem maior de processos do que deveria haver e por isso termina não 
dando conta direito de suas atribuições.

2.6. Regulamentação do licenciamento ambiental simplificado

Com relação às atividades de menor porte ou de menor potencial ofensi-
vo, o órgão ambiental deverá estabelecer um procedimento simplificado para 
essas atividades, independentemente da fase em que se encontrarem, tendo em 
vista o §1º do art. 12 da Resolução 237/97 do Conama prever que “poderão ser 
estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimen-
tos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados 
pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente”. Realmente, não faz sentido 
submeter um lava-jato, um barzinho ou qualquer outro empreendimento de 
menor potencial poluidor ao licenciamento trifásico, posto que isso implica 
em perda de tempo e de dinheiro para o cidadão e para a Administração Públi-
ca. Logo, faz-se necessário justificar tecnicamente e, em seguida, regulamentar 
as situações em que o licenciamento ambiental simplificado é pertinente. 

2.7 Articulação direta com os demais órgãos envolvidos no 
licenciamento ambiental

No que diz respeito às obras públicas ou de interesse público, por 
exemplo, é possível estabelecer a sua priorização dentro do cronograma de 
trabalho do órgão competente, bem como tentar fazer a articulação com os 
chamados órgãos ambientais intervenientes a fim de acelerar os tramites. 
Foi o que aconteceu com a Lei 13.334/2016, que instituiu o Cria o Progra-
ma de Parcerias de Investimentos – PPI, e que procura priorizar determi-
nados licenciamentos, notadamente na área de infraestrutura13. O objetivo 

13 Art. 17. Os órgãos, entidades e autoridades estatais, inclusive as autônomas e independentes, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com competências de cujo exercício de-
penda a viabilização de empreendimento do PPI, têm o dever de atuar, em conjunto e com eficiência, 
para que sejam concluídos, de forma uniforme, econômica e em prazo compatível com o caráter 
prioritário nacional do empreendimento, todos os processos e atos administrativos necessários à sua 
estruturação, liberação e execução. § 1º. Entende-se por liberação a obtenção de quaisquer licenças, 
autorizações, registros, permissões, direitos de uso ou exploração, regimes especiais, e títulos equi-
valentes, de natureza regulatória, ambiental, indígena, urbanística, de trânsito, patrimonial pública, 
hídrica, de proteção do patrimônio cultural, aduaneira, minerária, tributária, e quaisquer outras, ne-
cessárias à implantação e à operação do empreendimento. § 2º. Os órgãos, entidades e autoridades da 
administração pública da União com competências setoriais relacionadas aos empreendimentos do 
PPI convocarão todos os órgãos, entidades e autoridades da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, que tenham competência liberatória, para participar da estruturação e execução 
do projeto e consecução dos objetivos do PPI, inclusive para a definição conjunta do conteúdo dos 
termos de referência para o licenciamento ambiental.
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é impedir que algum órgão interveniente suscite algum problema depois, 
quando o licenciamento ambiental já estiver consolidado ou prestes a sê-lo. 

2.8 Inexigência de licenciamento ambiental para certas atividades 
cujo escopo diz muito mais respeito ao licenciamento urbanístico

É sabido que a licença ambiental não substitui a licença urbanística nem 
outros atos administrativos que podem ser solicitados a depender da situação, 
a exemplo da outorga de uso de recursos hídricos ou do título minerário. Isso 
implica dizer que para as questões urbanísticas se exige o alvará de constru-
ção, de reforma, de demolição e de localização ou funcionamento, que são os 
formatos dados a esse tipo de licença cuja competência é municipal por força 
do art. 182 da Constituição Federal. Ocorre que por vezes os órgãos ambien-
tais têm exigido o licenciamento de atividades cujos impactos poderiam ser 
adequadamente tratados pelo licenciamento urbanístico e/ou pelo plano de 
gerenciamento de resíduos, a exemplo da construção de casas em áreas com in-
fraestrutura ou da edificação ou reforma de pequenas praças ou monumentos 
públicos. O efeito geral disso é negativo, porque sobrecarrega o órgão ambien-
tal com pequenas atividades, o que pode prejudicar o controle ambiental das 
atividades causadoras de significativo impacto ambiental.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A flexibilização do licenciamento só pode ocorrer no aspecto instrumen-
tal, posto que se trata de direito fundamental da pessoa humana. Quanto 
ao aspecto material, a sua facilitação só pode ocorrer quando houver com-
provação técnica de não comprometimento do controle ambiental uma vez 
que estão em jogo valores como proteção dos processos ecológicos essenciais, 
qualidade de vida, saúde etc. De mais a mais, tal conduta seria inconstitucio-
nal e ilegal, uma vez que desrespeitaria o inciso V do §1º do art. 225 da Lei 
Fundamental e o art. 10 da Lei 6.938/81. 

Por isso, seria mais adequado falar em agilização do que em flexibilização 
ou facilitação do licenciamento ambiental, pois essa expressão pode levar a en-
tendimentos equivocados. Nesse diapasão, é possível apontar as seguintes suges-
tões: i) incorporação da licença prévia à licença de instalação, ii) licenciamento 
autodeclaratório na renovação, iii) regulamentação da facilitação no pagamento 
do licenciamento ambiental em casos de relevância social, iv) publicação do re-
querimento e da concessão da licença ambiental apenas na página do órgão am-
biental, v) utilização de prazos maiores na concessão das licenças ambientais, vi) 
regulamentação do licenciamento ambiental simplificado, vii) articulação direta 
com os demais órgãos envolvidos no licenciamento ambiental e viii) inexigência 
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de licenciamento ambiental para certas atividades cujo escopo diz muito mais 
respeito ao licenciamento urbanístico. O intuito deste trabalho é contribuir para 
o debate, de maneira que o licenciamento ambiental possa ser o mais efetivo 
possível sem recair em burocracias desnecessárias.
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Alexandre Gaio

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo trata de um dos principais instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental, e a sua aplicação em 
face da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
para a proteção do meio ambiente. 

Aborda-se, de modo mais específico, os pressupostos para o exercício da 
competência administrativa dos municípios em relação ao licenciamento am-
biental a partir da previsão contida na Lei Complementar Federal 140/2011 
para a descentralização do licenciamento ambiental dos órgãos públicos am-
bientais estaduais aos municipais.

O principal objetivo do estudo é tratar dos pressupostos legais e da es-
trutura mínima exigida para um órgão ambiental municipal ser considerado 
capacitado para o exercício do licenciamento ambiental e sem a qual não pode 
desempenhar essa função pública. 

2. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A COMPETÊNCIA 
ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81) 
criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), composto pelos 
órgãos e entidades públicos de proteção ao meio ambiente no âmbito da 
União, Estados e Municípios1, e erigiu o licenciamento ambiental como um 
dos seus principais instrumentos para agir preventivamente na proteção do 

1 Artigo 6º da Lei Federal 6.938/81.

Capítulo 4

a DesCentralização Do  
liCenCiamento amBiental aos muniCípios:  
estrutura mínima exigiDa para um Órgão 

amBiental muniCipal ser ConsiDeraDo CapaCitaDo
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meio ambiente2. O licenciamento ambiental, assim, é exigido para a “constru-
ção, 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”3.

A Constituição da República define em seu artigo 23, incisos VI e VII, a 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios para “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas” e para  “preservar as florestas, a fauna e a flora”, assim como estatui em 
seu parágrafo único, que é no âmbito das Leis Complementares que devem ser 
fixadas as normas para a cooperação entre os referidos entes, “tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

A Lei Complementar Federal 140/2011 veio então regulamentar os re-
feridos dispositivos constitucionais e estabelecer regras para a cooperação da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações administrativas decor-
rentes da competência comum de proteção ambiental, especialmente no que 
concerne à competência para o exercício do licenciamento ambiental. 

De fato, a Lei Complementar Federal 140/2011 definiu que os licen-
ciamentos ambientais de empreendimentos ou atividades potencialmente 
poluidoras deverão ser conduzidos por um único ente federativo4 e previu 
a possibilidade de descentralização do licenciamento ambiental dos órgãos 
públicos ambientais estaduais aos órgãos públicos ambientais municipais, ou 
seja a possibilidade dos municípios passarem a exercerem competência de li-
cenciamento ambiental5 para as hipóteses de “atividades ou empreendimentos 
que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade”; 
ou “localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exce-
to em Áreas de Proteção Ambiental (APAs)”6.

Ressalta-se que a Lei Complementar Federal 140/2011 é expressa para que 
a definição de impacto ambiental de âmbito local deve ser conferida pelo res-
pectivo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMA7 e, enquanto isto não 
ocorre, assim como enquanto não haja órgão ambiental capacitado e conselho 

2 Artigo 9º, inciso IV, da Lei Federal 6.938/81.
3 Artigo 10, caput, da Lei Federal 6.938/81.
4 Artigo 13 da Lei Complementar Federal 140/2011.
5 Artigo 9°, inciso XIV, da Lei Complementar Federal 140/2011.
6 Idem.
7 Art. 18.  Esta Lei Complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambien-

tal iniciados a partir de sua vigência. § 1o Na hipótese de que trata a alínea “h” do inciso XIV do art. 
7o, a aplicação desta Lei Complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido 
dispositivo. § 2o Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso XIV do art. 9o, a aplicação desta Lei 
Complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual. § 3o Enquanto 
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de meio ambiente no âmbito do Município, persiste a competência supletiva 
do Estado para o licenciamento ambiental, nos termos do artigo 15, inciso II, 
da Lei Complementar Federal 140/20118. 

3. OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A DESCENTRALIZAÇÃO 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A ESTRUTURA MÍNIMA 
EXIGIDA PARA UM ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL SER 
CONSIDERADO CAPACITADO

A descentralização do licenciamento ambiental dos órgãos ambientais 
estaduais aos órgãos ambientais municipais não ocorre automaticamente a 
partir da entrada em vigência da Lei Complementar Federal 140/2011.

O primeiro requisito para que ocorra a referida descentralização do licen-
ciamento ambiental aos Municípios é a edição de ato normativo pelo respectivo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente que defina as tipologias de atividades e 
empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito lo-
cal, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

O segundo requisito é que o mesmo ato normativo a ser emitido pelo 
respectivo Conselho Estadual do Meio Ambiente também se ocupe da regula-
mentação das condições para que os órgãos públicos ambientais municipais 
possam ser considerados capacitados.

O terceiro requisito é a emissão de decisão administrativa fundamentada 
pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente sobre a eventual solicitação formu-
lada pela municipalidade para a descentralização do licenciamento ambiental 
a partir de prévia análise criteriosa do atendimento de todas as condições 
necessárias para se atestar se o órgão público ambiental municipal se encontra 
efetivamente capacitado para o exercício dessa função pública.

Aspecto central do presente trabalho é justamente a análise da estrutura 
mínima necessária para que o órgão público ambiental municipal possa assu-
mir a incumbência do licenciamento ambiental de tipologias de atividades, 
obras e empreendimentos  potencialmente poluidores previstos em ato norma-
tivo emitido pelo respectivo Conselho Estadual do Meio Ambiente.

A Lei Complementar Federal 140/2011 já sinaliza, ainda que parcialmen-
te, que um órgão ambiental somente pode ser considerado capacitado para o 
exercício da função de licenciamento ambiental se possuir “técnicos próprios 

não forem estabelecidas as tipologias de que tratam os §§ 1o e 2o deste artigo, os processos de licencia-
mento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor.

8 Parágrafo inserido no capítulo denominado Tutela do Meio Ambiente: (GAIO, Alexandre; ABI-EÇAB, 
Pedro C. Tutela do Meio Ambiente. in: Vitorelli, Edilson (org). Manual de Direitos Difusos. Salvador: 
JusPodivm, 2018. p. 527-528).
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ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a 
demanda das ações administrativas a serem delegadas”9.

No entanto, conforme se verá a seguir, a estrutura mínima de recur-
sos humanos e materiais, assim como a mínima infra-estrutura, constituem 
parcelas importantes dos requisitos necessários ao regular exercício de licen-
ciamento ambiental por um órgão público ambiental municipal, mas não so-
mente isso. Com efeito, também são requisitos indispensáveis para esse mister 
um suporte mínimo de legislação municipal, Conselho de Meio Ambiente e 
Fundo de Meio Ambiente implementados e em funcionamento e Sistema de 
Informações Ambientais. 

3.1. Infraestrutura e recursos humanos e materiais

Para o regular exercício de licenciamento ambiental por um órgão pú-
blico ambiental municipal, faz-se necessária infra-estrutura mínima e recursos 
humanos e materiais.

Por infraestrutura mínima deve-se ter em mente a existência de espaços 
físicos que comportem o regular exercício das funções administrativas, de fis-
calização e de licenciamento ambiental pelos servidores públicos das munici-
palidades, e que, portanto, devam compreender espaços adequados para o aten-
dimento ao público, para os serviços de secretaria (em especial o cumprimento 
das decisões emitidas nos processos administrativos e fluxo entre os setores) 
e de fotocópias, para a análise dos requerimentos de licenciamento ambiental 
e para o trabalho de planejamento, atendimento de denúncias e trâmite dos 
processos administrativos referentes à responsabilização administrativa por 
infrações ambientais. Os equipamentos necessários para o funcionamento de 
um órgão público ambiental são basicamente mesas, cadeiras, computado-
res, impressoras coloridas, máquinas fotográficas, aparelhos de GPS e deci-
belímetro, trenas, trados, máquinas fotocopiadoras, sistema de informática e 
armazenamento de dados que suporte o volume de informações ambientais 
e programas de geoprocessamento, veículos para atividades administrativas e 
para a fiscalização10 e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados 
para os serviços de fiscalização, dentre outros.

No que se refere aos recursos humanos necessários para que o órgão 
ambiental municipal seja considerado capacitado, este deve possuir quadro de 
profissionais próprios para a análise dos pedidos de licenciamento ambiental, 
para a fiscalização ambiental e para o exercício das funções administrativas. 
Em outras palavras, a municipalidade deve demonstrar que possui, no âmbito 

9 Artigo 5°, § único, da Lei Complementar Federal 140/2011.
10 Em alguns casos é necessário veículo com tração 4x4.
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do órgão público ambiental municipal, um quadro próprio: i) de servidores 
públicos que desempenhem funções administrativas; ii) de servidores públicos 
que desempenhem a função de fiscalização ambiental; iii) de servidores públi-
cos que desempenhem a função de análise e decisão quanto aos requerimentos 
de licenciamento ambiental.

Observação relevante é de que se apresenta imperiosa e indispensável a 
aplicação da regra do concurso público para os referidos servidores públicos. 
Isso porque a proteção do meio ambiente é claramente uma atividade per-
manente da União, Estados e Municípios e deve ser exercida por servidores 
efetivos, sob pena de afrontar a Constituição da República e a própria au-
tonomia funcional exigida no exercício do poder de polícia descentralizado 
aos entes municipais11.

Não se pode olvidar que a Lei Complementar Federal 140/2011abriu es-
paço para que os Municípios constituam consórcios públicos com o objetivo 
de compartilharem o trabalho de servidores técnicos habilitados ao licencia-
mento e fiscalização ambiental. De fato, em atendimento ao disposto no arti-
go 241 da Constituição da República, foi editada a Lei Federal 11.107/2005, 
que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos para 
a realização de objetivos de interesse comum dos entes federados, o que abran-
ge a constituição de pessoa jurídica própria, assim como definição conjunta de 
seus objetivos, organização, funcionamento, direitos e obrigações. 

A previsão de possibilidade de constituição de consórcios públicos com 
essa finalidade se deve à ausência de servidores qualificados na maioria das 
municipalidades, bem como à provável inexistência de suporte financeiro para 

11 O Supremo Tribunal Federal já assentou posicionamento quanto à impossibilidade de compor com ser-
vidores temporários um órgão técnico responsável por uma atividade permanente de proteção ao meio 
ambiente, conforme demonstra o seguinte pronunciamento exemplificativo do Ministro Marco Aurélio: 
“[...] Está-se diante de atividade na qual o poder de fiscalização, o poder de polícia fazem-se com en-
vergadura ímpar, exigindo, por isso mesmo, que aquele que a desempenhe sinta-se seguro, atue sem 
receios outros, e isso pressupõe a ocupação de cargo público, a estabilidade prevista no artigo 41 da 
Constituição Federal. […]” (STF, ADI 2310/DF). Ainda nessa toada, veja-se o seguinte acórdão do Su-
premo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1717/DF: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. 
E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS 
PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL N° 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE 
FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao 
9 3° do art. 58 da Lei nO 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de 
medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionali-
dade do “caput” e dos 9 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação con-
jugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, 
leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, 
que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades 
profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.(ADI 
1717, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2002, DJ 28-03-2003 
PP-00061 EMENT VOL-02104-01 PP-00149). 
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que estas possam realizar isoladamente a contratação uma equipe mínima 
multidisciplinar. O papel do consórcio público, assim, seria o de disponibili-
zar um quadro mínimo de servidores públicos legalmente habilitados para o 
exercício das funções de licenciamento e fiscalização ambiental pelos órgãos 
públicos ambientais municipais. 

Em adição a isso, assume centralidade o questionamento de quais são as 
habilitações profissionais necessárias a esses servidores para que o órgão am-
biental municipal possa assumir o licenciamento ambiental das tipologias de 
atividades e empreendimentos listadas nos atos normativos editados pelos res-
pectivos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, já que o próprio artigo 5°, 
§ único, da Lei Complementar Federal 140/2011, exige que o órgão ambiental 
possua servidores legalmente habilitados e dotados de competência legal para 
o licenciamento ambiental.

Para que um órgão público ambiental municipal possa desempenhar as 
atividades de licenciamento ambiental, é imprescindível que possua equipe mí-
nima de servidores públicos que detenha qualificação técnica e atribuição legal 
para o levantamento e análise de todas os aspectos bióticos, abióticos e socioe-
conômicos e de todos os estudos ambientais apresentados pelo empreendedor, 
nos termos do artigo 11 da Resolução CONAMA 237/97. Com efeito, não 
há como se exigir o cumprimento do referido comando normativo para que 
“os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados 
por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor”, e ao 
mesmo tempo permitir que os referidos estudos ambientais sejam apreciados 
por servidores públicos sem habilitação legal no âmbito dos órgãos públicos 
ambientais municipais.

Convém acrescentar que as equipes mínimas de servidores públicos ha-
bilitados das municipalidades para a análise de licenciamento ambiental das 
tipologias de atividades e empreendimentos relacionados nos atos normativos 
dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente também devem absorver, por 
força da aplicação do artigo 17 da Lei Complementar Federal 140/2011, todas 
as demandas relacionadas à lavratura de autos de infração e à instauração 
de processos administrativos de apuração de infrações à legislação ambiental 
cometidas pelos empreendimentos ou atividades licenciadas pelos respectivos 
órgãos públicos ambientais municipais.  

Importante termo referencial para a estrutura de recursos huma-
nos de funcionamento de um órgão ambiental municipal é a Lei Federal 
10.410/2002, que disciplina a carreira dos servidores que integram os órgãos 
ambientais federais (IBAMA, ICMBio e Ministério do Meio Ambiente), por 
meio dos cargos de Gestor Ambiental, Gestor Administrativo, Analista Am-
biental, Analista Administrativo, Técnico Ambiental, Técnico Administrati-
vo e Auxiliar Administrativo. 
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No que tange às funções de fiscalização ambiental e licenciamento am-
biental, relevante observar que são de atribuição dos Analistas Ambientais12, 
cargo privativo de graduação em nível superior13, e que essas funções serão de-
sempenhadas por estes de acordo com as “áreas de especialização ou agrupadas 
de modo a caracterizar um conjunto mais abrangente de atribuições, nos ter-
mos do edital do concurso público”14, o qual poderá ser realizado por área de 
especialização15. Veja-se que o cargo de Técnico Ambiental na estrutura federal 
do SISNAMA é provido por meio de concurso público que exige a conclusão 
de ensino médio ou equivalente16 e, no âmbito da fiscalização ambiental e li-
cenciamento ambiental possui como atribuição apenas prestar suporte e apoio 
técnico especializado às atividades dos Analistas Ambientais e não a assunção 
das referidas funções17.

Para a verificação se a municipalidade detém servidores públicos habili-
tados para o licenciamento ambiental das tipologias de atividades e empreen-
dimentos listadas no ato normativo editado pelos respectivos Conselhos Es-
taduais do Meio Ambiente, torna-se necessário o confronto da análise das 
especificações dos Conselhos Profissionais envolvidos com a tipologia das 
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental.

Não por acaso que o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de 
Minas Gerais (CREA/MG) lançou no ano de 2010 o Manual de Orientação 
para Atuação do Profissional na Área Ambiental18 com o objetivo de orientar 
os profissionais do Sistema CONFEA/CREA’s principalmente no âmbito dos 
processos de licenciamento ambiental e de estabelecer subsídios conceituais e 

12 Art. 4o São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental o planejamento ambiental, or-
ganizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no 
âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: I – regulação, controle, 
fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; II – monitoramento ambiental; III – gestão, proteção 
e controle da qualidade ambiental; (…) (grifos nossos)

13 Art. 11. O ingresso nos cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente referidos no art. 1o 
desta Lei ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títu-
los, no padrão inicial da classe inicial. § lo O concurso de que trata o caput poderá ser organizado 
em etapas, incluindo, se for o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital do concurso. 
§ 2o São requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos referidos no art. 1o: I - diploma de 
graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente, para os cargos de Gestor Ambiental 
e Analista Ambiental; (...)

14 Art. 4º, § único, da Lei Federal 10.410/2002.
15 Art. 11, § 3º, da Lei Federal 10.410/2002.
16 Art. 11, § 2º, III, da Lei Federal 10.410/2002.
17 Artigo 6º, I, da Lei Federal 10.410/2002.
18 O Manual foi elaborado visando atender à Deliberação Normativa COPAM 74/2004 do Estado de Mi-

nas Gerais, a qual “estabelece critérios para classificação – segundo o porte e potencial poluidor – de 
empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de licencia-
mento ambiental no nível estadual, determina normas para indenização dos custos de análise de pedidos 
de autorização e de licenciamento ambiental, e dá outras providências”.
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instrumentais para as atividades fiscalizadoras do exercício profissional pelo 
Conselho na área ambiental.

Nesse documento, ressaltou-se que é indispensável para o licenciamento 
ambiental a existência de ao menos um profissional com formação superior 
plena da mesma modalidade da atividade básica do empreendimento e que os 
profissionais de nível técnico ou tecnólogos apenas podem auxiliar profissio-
nal de nível superior de formação plena19. Na prática, verifica-se que são os 
profissionais das áreas de Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharias, 
Biologia e Geologia que geralmente devem compor uma equipe mínima habi-
litada para realizar a análise do licenciamento ambiental20.

3.2. Conselho de Meio Ambiente e Fundo de Meio Ambiente 
implementados e em funcionamento

Outro requisito para que os órgãos públicos ambientais municipais pos-
sam exercitar a incumbência do licenciamento ambiental é a existência de 
Conselho de Meio Ambiente e Fundo de Meio Ambiente implementados e 
em funcionamento.

19 Consta do referido Manual que: “[…] a Decisão Plenária PL–0425/2002 do CONFEA determina que 
a equipe elaboradora dos documentos de Licenciamento Ambiental deve ser composta por pelo menos 
um profissional da mesma modalidade1 da atividade básica do empreendimento. A Coordenação des-
sa equipe multidisciplinar e os profissionais responsáveis pelos estudos e projetos envolvidos devem 
possuir formação superior plena. […] os profissionais de nível técnico ou tecnólogos podem compor 
equipes multidisciplinares para serviços na área ambiental, atuando sob a supervisão de profissional de 
nível superior de formação plena, registrando ARTs de suas atividades e atuando nas suas respectivas 
áreas em conformidade com sua formação, mas não têm atribuição para coordenação de equipes e nem 
para elaboração isolada de documentos para o licenciamento ambiental. […] Caberá à(s) Câmara(s) Es-
pecializada(s) sanar as dúvidas sobre as atividades a serem desenvolvidas e atribuições do profissional 
para assumir a responsabilidade técnica. [...]”

20 No Estado do Rio de Janeiro, a necessidade de equipe mínima de profissionais habilitados para o 
exercício da competência municipal para o licenciamento ambiental e para a fiscalização de ativi-
dades potencialmente poluidoras no âmbito das municipalidades não somente foi reconhecida pela 
Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (CONEMA/RJ) 42/2012 e 
materializada em cartilha sobre o tema da descentralização do licenciamento ambiental, mas também 
se definiu a necessidade de observância das categorias profissionais dos técnicos. De fato, no item 
4 da referida Resolução do CONEMA, é apresentada a metodologia que foi utilizada para definição 
da equipe técnica mínima responsável pelo licenciamento ambiental municipal, a qual considerou, 
dentre os indicadores, o perfil técnico dos profissionais que devem atuar no licenciamento ambiental, 
em uma equipe técnica com formação superior, composta por profissionais habilitados pelos respecti-
vos conselhos de classe, exemplificando as categorias profissionais pertinentes: […] Não industriais: 
arquiteto, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro sanitaris-
ta, geólogo. Industriais: biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros civis, engenheiros florestais, 
engenheiros químicos, engenheiros sanitaristas, geógrafos, geólogos, químicos. Agropecuária: bió-
logos, geógrafos, geólogos, engenheiros agrícolas, engenheiros-agrônomos, engenheiros ambientais, 
engenheiros florestais, zootecnistas. […]
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O Conselho Municipal do Meio Ambiente, que deve ser instituído por 
legislação municipal, tem como função principal opinar e assessorar o poder 
executivo municipal, suas secretarias e o órgão ambiental municipal nas ques-
tões relativas ao meio ambiente, mas também frequentemente detém como 
funções a emissão de anuência ou deliberação sobre casos específicos de licen-
ciamento ambiental e o exercício de atribuição de instância recursal quanto ao 
julgamento de autos de infração ambiental pelos órgãos públicos ambientais 
municipais, razão pela qual a sua instituição de acordo com orientação do 
Ministério do Meio Ambiente, de modo a ser representativo dos diversos se-
tores da sociedade e com composição paritária, bipartite ou tripartite21, e seu 
regular funcionamento, também é requisito para que a municipalidade possa 
assumir a função de licenciamento ambiental das tipologias de atividades, 
obras e empreendimentos definidas no ato normativo do Conselho Estadual 
do Meio Ambiente. 

Já o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que também deve ter previ-
são legal, apresenta-se como o necessário instrumento financiador da política 
ambiental do município responsável por captar e gerenciar recursos financei-
ros destinados a projetos socioambientais e fonte de recebimento de recursos 
públicos alocados especificamente para o meio ambiente, inclusive a destina-
ção de multas originárias da fiscalização ambiental nas municipalidades, de 
acordo com o art. 73 da Lei Federal 9.605/98, e para o recolhimento das taxas 
ambientais previstas no âmbito do licenciamento ambiental.

3.3. Suporte de legislação ambiental

No que concerne ao suporte legislativo, não há como se cogitar uma 
municipalidade exercendo a função de licenciamento ambiental sem ter em 
vigência legislação municipal22 que disponha sobre os procedimentos de: a) 
licenciamento Ambiental (incluindo-se as modalidades de licenças ambientais 
e autorização ambiental e formas de controle); b) operacionalização dos ins-
trumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a exemplo da Avaliação de 
Impacto Ambiental – AIA, da educação ambiental e do zoneamento ambiental 
(conciliado ao Plano Diretor e considerando os espaços ambientais protegi-
dos); c) fiscalização ambiental, com a previsão das infrações, penalidades a 
serem aplicadas, sua gradação e classificação, circunstâncias atenuantes e agra-
vantes, o processo administrativo e os recursos inerentes e previsão normativa 
da autoridade competente para a ação da fiscalização.

21 Disponível em <http://www.mma.gov.br/port/conama/conselhos/conselhos.cfm>.
22 Ressaltando-se o indispensável respeito às normas federais e estaduais e o caráter mais protetivo ao 

meio ambiente.
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Não se pode olvidar ainda a necessidade de legislação municipal que crie 
e institua taxas administrativas de licenciamento ambiental, taxas de controle 
e fiscalização, assim como que regule a instituição, composição e funciona-
mento de Conselho Municipal do Meio Ambiente, assim como de Fundo Mu-
nicipal de Meio Ambiente, com a previsão de suas receitas, da sua gestão pelo 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e destinação para proteção ambiental.

Em adição a isso, não parece haver compatibilidade entre o exercício da 
função do licenciamento ambiental em municipalidades que não possuam 
Plano Diretor válido e atualizado (revisado no máximo a cada dez anos, nos 
termos do artigo 40, § 3º, da Lei Federal 10.257/2001) e que atenda o conteúdo 
mínimo previsto nos artigos 42 e 42-A do Estatuto da Cidade. Vale lembrar 
que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana previsto no artigo 39 e seguintes da Lei Federal 10.257/2001 
e necessariamente deve atuar na orientação e indução do equilíbrio ambien-
tal urbano, do uso equitativo da cidade, da efetivação e respeito aos espaços 
ambientais e às funções sociais da cidade para as presentes e futuras gerações. 
De fato, as diretrizes, os princípios e os instrumentos jurídicos, políticos e téc-
nicos estabelecidos pela Lei Federal 10.257/2001, que disciplinam as diretrizes 
da política urbana a serem observadas pelos municípios e fixam normas de 
ordem pública e interesse social reguladoras do uso da propriedade urbana em 
prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, bem como 
do equilíbrio ambiental.

3.4. Sistema de Informações Ambientais

Para que os Municípios sejam considerados capacitados ao exercício do 
licenciamento ambiental ainda é preciso que demonstrem a existência de Siste-
ma Municipal de Informações Ambientais organizados e em funcionamento.

De fato, a Lei Federal 6.938/81 tem como um dos objetivos da Política 
Nacional do Meio Ambiente a divulgação de dados e informações ambientais23, 
além de definir como seus instrumentos “o sistema nacional de informações so-
bre o meio ambiente” e “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio 
Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes”24.

Entende-se que o patamar mínimo de Sistema Municipal de Informações 
Ambientais é o previsto na Lei Federal 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso 
público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades do SISNAMA 
(Sistema Nacional do Meio Ambiente). Conforme a Lei Federal 10.650/2003, 
a concretização ao acesso às informações ambientais se consubstancia, dentre 

23 Artigo 4º, inciso V, da Lei Federal 6.938/81.
24 Artigos 9º, incisos VII e XI, da Lei Federal 6.938/81.



Desenvolvimento sustentável na ContemporaneiDaDe 41

outras, nas obrigações dos órgãos integrantes do SISNAMA (Sistema Nacional 
do Meio Ambiente), o que inclui os órgãos municipais, a permitirem o acesso 
público a quaisquer processos administrativos e documentos relacionados à ma-
téria ambiental, inclusive com direito de vista25; a fornecerem todas26 as informa-
ções ambientais solicitadas por qualquer cidadão27; assim como a publicarem e 
divulgarem em Diário Oficial, assim como afixarem em local de fácil acesso ao 
público, as seguintes informações ambientais28: pedidos de licenciamento, sua re-
novação e a respectiva concessão; pedidos e licenças para supressão de vegetação; 
autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais; 
lavratura de termos de compromisso de ajustamento de conduta; reincidências 
em infrações ambientais; recursos interpostos em processo administrativo am-
biental e respectivas decisões; e registro de apresentação de estudos de impacto 
ambiental e sua aprovação ou rejeição29. 

A publicidade dessas informações ambientais é indispensável tanto ao 
controle social da atuação do órgão público ambiental nos processos de li-
cenciamento ambiental, quanto nos processos relativos à responsabilização 
administrativa por infrações ambientais.

Assim, toda a análise de suficiência estrutural do Município para o fim 
de assunção do licenciamento ambiental deve perquirir sobre a existência de 
Sistema de Informações Ambientais que tenha como base no mínimo o aten-
dimento dos aludidos requisitos, sem prejuízo de um sistema que permita o 
acesso público “online” das informações ambientais, em especial dos proces-
sos administrativos de licenciamentos ambientais ou de autos de infrações 
ambientais e protocolos correlatos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios para a proteção do meio ambiente prevista na Constituição da 
República e da possibilidade de  exercício da competência administrativa dos 
municípios em relação ao licenciamento ambiental a partir da previsão con-
tida na Lei Complementar Federal 140/2011 para a descentralização do licen-
ciamento ambiental dos órgãos públicos ambientais estaduais aos municipais, 

25 Artigo 2º, § 4º, da Lei Federal 10.650/2003.
26 Ressalvando-se a obrigação de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais, sob as penas 

da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de citar as fontes, caso, por 
qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados (artigo 2º, § 1º).

27 Artigo 2º, § 5º, da Lei Federal 10.650/2003.
28 Artigo 4º da Lei Federal 10.650/2003.
29 GAIO, Alexandre; ABI-ECAB, Pedro C. Tutela do Meio Ambiente. in: Vitorelli, Edilson (org). Manual 

de Direitos Difusos. Salvador: Editora JusPodivm, 2018. p. 546-547.
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os Municípios não podem assumir automaticamente essa função a partir da 
entrada em vigência da referida Lei Complementar.

A edição de ato normativo pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente 
que defina as tipologias de atividades e empreendimentos que causem ou pos-
sam causar impacto ambiental de âmbito local, assim como a regulação das 
condições mínimas para que os órgãos públicos ambientais municipais pos-
sam ser considerados capacitados são pressupostos para que haja decisão admi-
nistrativa fundamentada para a descentralização do licenciamento ambiental.

Para que o órgão público ambiental municipal possa assumir a incum-
bência do licenciamento ambiental de tipologias de atividades, obras e em-
preendimentos potencialmente poluidores previstos em ato normativo emiti-
do pelo respectivo Conselho Estadual do Meio Ambiente deve possuir uma 
estrutura mínima de recursos humanos e materiais,  infraestrutura, Conselho 
de Meio Ambiente e Fundo de Meio Ambiente implementados e em funcio-
namento, Sistema de Informações Ambientais, além de um suporte mínimo 
de legislação municipal, que trate dentre outros temas de licenciamento e 
fiscalização ambiental. 

No que tange aos recursos humanos, o órgão ambiental municipal deve 
possuir quadro de profissionais próprios para o exercício das funções admi-
nistrativas, fiscalizatórias e de licenciamento ambiental, sendo indispensável a 
aplicação da regra do concurso público, sem prejuízo da eventual constituição 
de consórcio público entre Municípios. Não se pode olvidar ainda que o de-
sempenho da função de licenciamento ambiental por órgão público ambiental 
municipal possui como pressposto a existência de equipe mínima de servido-
res públicos que detenha qualificação técnica e atribuição legal para o levanta-
mento e análise de todos os aspectos ambientais e socioamentais relacionados 
à atividade a ser licenciada.

A não observância dos referidos pressupostos e requisitos inviabiliza o 
exercício das atividades de licenciamento ambiental pelos órgãos públicos 
ambientais municipais e exige aplicação do artigo 15, inciso II, da Lei Com-
plementar Federal 140/2011 para o fim de determinar que o órgão público 
ambiental estadual desempenhe a aludida função.
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responsaBiliDaDe amBiental 



Liliana Bertoni

1. INTRODUCCIÓN

El estudio y análisis de la responsabilidad que el Derecho internacional 
atribuye al sujeto internacional particularmente a los Estados respecto de la 
responsabilidad ambiental  se ha convertido en uno de los temas relevantes de 
debate  del Derecho contemporáneo -

No solo por la necesidad de contar con regulación jurídica ad-hoc, or-
denada y quizá codificada al respecto sino fundamentalmente porque ello se 
encuentra íntimamente relacionado con la grave situación que enfrenta hoy en 
día el hábitat de nuestro planeta. 

Mas allá de la atribución de dicha responsabilidad que puede ser sub-
jetiva u objetiva según el criterio adoptado por las distintas legislaciones 
de cada uno de los Estados, resulta por su particularidad, relevante de 
destacar, los principios que hacen a dicha responsabilidad, entre ellos el 
principio de reparación del daño, paradigma de la responsabilidad civil 
ambiental y el de seguridad jurídica entre otros, y cobra especial énfasis el 
principio de precaución precisamente  porque propicia la gestión respon-
sable del riesgo .

A lo largo de estas paginas nos ocuparemos de presentar los aspectos 
mas destacados que hicieron a la evolución de la responsabilidad respecto 
del ambiente en las ultimas décadas, poniendo énfasis en el análisis de los 
principales instrumentos de la responsabilidad en el Derecho Ambiental y 
particularmente la inserción, desarrollo y posicionamiento del principio de 
precaución reconocido hoy en el Derecho Internacional como rector y protec-
cionista del ambiente.

Capítulo 5

el prinCipio De preCauCiÓn ante  
la responsaBiliDaD amBiental
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2. LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL 

Dentro de los múltiples desafíos que plantea la responsabilidad ambien-
tal, la determinación del contenido y alcance de la responsabilidad internacio-
nal ambiental ha suscitado muchos interrogantes y variadas respuestas.

Dado que  en el Derecho Internacional actual, no existe  un régimen 
único de responsabilidad ambiental ni un instrumento  internacional de 
aplicación global que defina los derechos y obligaciones de los países en 
temas ambientales,  la materia se encuentra  en  constante evolución  y for-
mación conceptual.

En este sentido, las Resoluciones y Declaraciones de los organismos in-
ternacionales a cargo del control ambiental,  las prácticas y decisiones de los 
Tribunales Internacionales  han proporcionado un  conjunto de instrumentos 
internacionales que forman un cuerpo de soft law  que permite que estos 
principios que informan la materia tomen visibilidad y poco a poco se 
consoliden como indicadores del contenido de futuras normas internacio-
nales del Derecho Ambiental.

El trabajo realizado por la Comisión de Derecho Internacional de Nacio-
nes Unidas (CDINU) sobre responsabilidad internacional  a lo largo de sus 
sesiones y Proyectos permitió considerar  la responsabilidad ambiental  del 
Estado, atribuible a  un  hecho ilícito, o a actos no prohibidos.

La primera implica la violación de una obligación internacional de origen 
convencional o consuetudinaria relativa a la protección del medio ambiente 

En tanto la segunda surgirá cuando el un daño ambiental resulte de una 
actividad no prohibida por el Derecho Internacional, “responsabilidad sine 
delicto”. La característica fundamental de este tipo de responsabilidad es en-
tonces  la ausencia de un hecho ilícito atribuible a un Estado.

3. SISTEMAS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

“La preservación y conservación del ambiente, es una responsabilidad que com-
promete la acción conjunta del Estado y de los particulares y es necesario proteger tanto 
los Derechos individuales como aquellos de incidencia colectiva”.

Es ampliamente reconocido que los factores de atribución de responsabilidad puede 
ser subjetivos u objetivos.

La  responsabilidad subjetiva  presume la culpa o dolo en la producción 
de un daño, nos referimos entonces a la  responsabilidad subjetiva cuando nos 
encontramos frente a hipótesis en que la obligación de resarcir se funda en 
el actuar voluntario del sujeto, que ha obrado con culpa (lato sensu, es decir, 
culpa o dolo).
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En cambio nos referimos a la responsabilidad objetiva en situaciones en las 
que se prescinde de la culpabilidad e, incluso, de la voluntariedad del obrar huma-
no. Se tiene en cuenta el riesgo, el riesgo creado, el  resultado dañoso y el vínculo 
de causalidad material entre ese resultado y el sujeto a quien se hace responsable. 

Como sostiene la Dra. Vernetti “ las legislaciones comparadas coin-
ciden , en su mayoría, en clasificar la responsabilidad por daño ambiental 
como objetiva “1

En el orden nacional de la República Argentina la doctrina en general 
basándose en el  articulo 1606 del Proyecto de Código Civil unificado con el 
Código de Comercio  de 19982,  coinciden en definir la responsabilidad objeti-
va  como aquella  en la cual la  prueba de la conducta diligente del demandado 
como responsable no le baste para eximirse.

4. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL

Los principios  bases  de toda materia, pero en particular los inherentes al 
Derecho Ambiental han tenido un papel protagónico para brindar un sostén 
conceptual y una producción normativa y jurisprudencial que acompañò el 
desarrollo de esta rama del Derecho , podríamos decir de reciente surgimiento.

Como sostuvimos en párrafos anteriores el dinamismo y naturaleza tan 
particular de la materia ambiental y la necesidad cada vez mas urgente de 
tomar medidas para paliar la degradación del ambiente despertó la preocupa-
ción del Derecho por el cuidado de la naturaleza que en un principio se enca-
mino a otorgar un marco de actuación racional y sostenible a la explotación 
de los recursos naturales.

En la década del 70 los conceptos aun dispersos se desarrollaron en fun-
ción de la tutela de estos recursos indispensables para un modelo económico 
en busca del desarrollo, consecuentemente el Derecho de los Recursos Natu-
rales se orientaba a otorgar un marco de racionalidad, y lineamientos para un 
aprovechamiento sostenible de dichos recursos. 

La Conferencia de Estocolmo de 19723 amplió el espectro, centrando la 
atención internacional sobre el ambiente humano, y en ella se sentaron las 
bases para la progresiva formación de una conciencia ambiental a partir de 
la cual toma impulso la elaboración de legislación ambiental y la creación de 
organismos nacionales específicos.

1 Responsabilidad Ambiental  el Derecho Argentino y Latinoamericano”cap.IV p93. ISBN9789505922444 
Bs.As2015.Edit. Universidad del Salvador 

2 Abeledo Perrot , Bs,as,1999. Pág 447
3 Informe de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano  – Estocolmo, 5 a 16 de junio 

de 1972 (A/CONF.48/14/REV.1)Publicación de las Naciones Unidas Número de venta : S.73.II.A.14.
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Veinte años después La Cumbre de la Tierra de 19924 se convirtió en  
una reunión de política internacional de gran envergadura que se destacó 
no solo por los altos niveles de convocatoria sino también por lograr el 
posicionamiento del tema ambiental dentro del conjunto de los grandes 
debates mundiales. 

En la Declaración surgida de esta Cumbre, se reconoce que la protección 
del ambiente es parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá con-
siderarse en forma aislada debiendo atender las necesidades de desarrollo y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

Una vez instalado el concepto del desarrollo sostenible los países de La-
tinoamérica en su gran mayoría asumieron con entusiasmo los compromisos 
de la Cumbre en 1992 que en algunos casos se tradujo en reformas constitu-
cionales que otorgan jerarquía constitucional a los principios ambientales y 
en otros se reflejó en la aprobación de Leyes Marco que establecían directivas 
a seguir en el orden nacional.

Tal como sostiene Néstor Cafferatta “La temática ambiental implica un cambio 
en la lógica jurídica clásica y una mutación axiológica desde el punto de vista del 
Derecho en general. Ese cambio está expresado a través de los llamados principios de 
Derecho ambiental5”.

Los principios que fundamentan el Derecho Ambiental forman hoy parte de, 
Tratados internacionales, Conferencias, doctrina y  legislaciones nacionales vigentes y 
ello nos permite contar con un listado, de principios que observamos siempre presentes 
en forma constante. Principios de enorme trascendencia en materia ambiental como el 
de régimen jurídico integral, de solidaridad, de sostenibilidad ,subsidiaridad, de preven-
ción , de precaución o cautela entre otros.

La Sostenibilidad o el desarrollo sostenible es un principio de Derecho Ambiental 
ligado a la acción del hombre con su entorno , con la naturaleza.

En el siglo pasado mas precisamente en el año 1987, dentro del seno de las Nacio-
nes Unidas el informe de una Comisión especial encabezada por la Dra. Gro Harlem 
Brundtland, entonces primera ministra de Noruega  definía  este principio en términos 
de equidad intergeneracional: 

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, dura-
dero y  asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto 
de desarrollo duradero implica límites - no límites absolutos, sino limitaciones 

4 Declaración del Medio Ambiente y Desarrollo  Rio de  Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, significó 
un momento importante en la búsqueda de lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, 
sociales y ambientales,   en http://www.un.org/.

5 Nestor Cafferata “Los principios y reglas del Derecho ambiental” Programa Regional de Capacitación 
en Derecho y Politicas Ambientales  
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que imponen a los recursos del medio ambiente ,el estado actual de la tecno-
logía y de la organización social la capacidad  de la biósfera de absorber los 
efectos de las actividad.

Si bien estos conceptos contemplaban la  dimensión social,  económica  y ambien-
tal eran de carácter limitativo, de restringir el uso como forma de sostenibilidad.

El complejo escenario que nos presenta el siglo XXI hizo que se  reformularan, el cambio 
se encamina hoy  principalmente a atender la sustentabilidad del desarrollo, teniendo en cuen-
ta las condiciones sociales, políticas y económicas del conjunto de la sociedad, incorporando la 
visión humana en cuanto a permitir que el individuo ademas de satisfacer sus necesidades 
se desarrolle y que  en ése desarrollo  sus acciones sean pro cuidado del ambiente y el entorno 
natural  en el cual vive-  El  desarrollo sustentable podría ejemplificarse en las acciones de una 
empresa al implementar sistemas de producción más eficientes, y menos contaminantes que uti-
licen o desgasten menos un determinado recurso natural, sumando a este proceso productivo, 
el moderno concepto de economía circular donde el residuo se convierte en recurso logrando de 
esta manera con mayor y mejor actividad  el aprovechamiento  total de cada insumo.

Las acciones de un desarrollo sustentable son entonces de carácter positivo, hacer 
mas y mejor, conservando la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo, 
buscando el equilibrio de cualquier  elemento o recurso  conjuntamente con  los reque-
rimientos del su entorno.  

5. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Nos pareció por sus connotaciones,  interesante tratar por separado 
el polémico principio de precaución que no tiene amplia aceptación en la 
doctrina, pero que sin embargo aparece hoy  en infinidad de legislaciones de 
América Latina y el Caribe en la gran mayoría de los Tratados, Protocolos y 
Convenios Internacionales, aunque en ocasiones se lo denomina  como “crite-
rio” o “enfoque” y en otras  se lo reconoce como “principio” .

Entendiendo que este principio marca la diferencia y hace al Derecho 
Ambiental y compartiendo  tal como sostiene  Cafferata en su literatura , el 
principio de prevención  se asomó como el gran progreso del derecho de daño 
del régimen de la responsabilidad por daño en la segunda mitad del siglo XX 
y  el principio de precaución es el protagonista y acompaña  los cambios pro-
ducidos en el siglo XXI donde el derecho ha dado otro giro con las llamadas 
sociedades de riesgo.

5.1. Origenes del principio 

Este principio no irrumpió de manera sorpresiva, fue imponiéndose de 
manera progresiva en la sociedad postindustrial, en la sociedad contempo-
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ránea, en la sociedad tecnológica, cuando ante la insistente actividad y las 
conductas reiteradas del hombre en la búsqueda de un mejor estándar de 
vida, se vislumbró la posibilidad de un potencial daño, un riesgo o una pe-
ligrosidad principalmente referidos al ambiente y a las condiciones de vida 
futuras de la humanidad.

Pero este principio  tomo fuerza y se  posicionó en la sociedad principal-
mente cuando el hombre cambio su  juicio de valor  sobre la naturaleza apar-
tándose de la creencia en cuanto a que todo aquello referente al futuro había 
que confiarlo al destino y a la permanencia del orden  y a la regularidad natural,  
regularidad  que hacia suponer que el futuro seria igual que el pasado y ello ha-
cia que la naturaleza no corriese riesgo ni  peligro por la acción humana. 

Bajo esta postura el futuro se escapaba al control del sujeto humano. 
Lo que valía para el presente se suponía que se podía extrapolar a cualquier 
tiempo futuro.

Pero en poco tiempo la naturaleza se ocupó de demostrar que las cosas 
no eran tal como se las pensaba en aquel momento  y ello condujo a reposi-
cionar  la actuación del hombre con respecto a la naturaleza. 

El  principio precautorio que ya se encontraba mencionado en algunos 
ordenamientos legales locales, particularmente en Alemania del Oeste6. Hizo 
su primeras apariciones en instrumentos internacionales a mediados de los 
ochenta7. Desde entonces no ha dejado de generar  desacuerdos en cuanto a 
su funcionalidad y aplicación,  existen quienes consideran que es importante 
contar con este principio porque proporciona un elemento jurídico que per-
mite la actuación legal anticipada dirigida a tratar problemas ambientales que 
pueden convertirse en cuestiones de alto riesgo y gravedad para el bienestar del 
planeta y la existencia de la vida humana.

Sin embargo los detractores de la aplicación de este principio lo ven 
como una sobre regulación  que puede ser un limitante de la actividad y 

6 P,verse.”El  PRINCIPIO PRECAUTORIO EN ACCIÓN MANUAL” Science and Environmental 
Health Network, SEHN por Joel Tickner, Carolyn Raffensperger and Nancy Myers. Junio 1999“el  
principio precautorio se origina en el principio alemán de Vorsorge, o previsión. En la base de las 
primeras concepciones de este principio estaba la creencia de que la sociedad debe esforzarse en evitar 
el daño ambiental mediante una cuidadosa planificación de las acciones futuras, paralizando el flujo 
de actividades potencialmente dañinas. El Vorsorgeprinzip se transformó a comienzos de los años 70 
en un principio fundamental de la legislación ambiental alemana (balanceado por los principios de la 
viabilidad económica) y ha sido invocado para justificar la implementación de políticas firmes contra 
la lluvia ácida, el calentamiento global y la contaminación del Mar del Norte. También ha propiciado el 
desarrollo de una pujante industria medioambiental en ese país en ” .

7 Este principio comenzó a presentarse en algunos  documentos internacionales de forma implícita ha-
ciendo referencia a  la necesitad de prudencia o cautela respecto a las acciones que podrían dañar la 
naturaleza y el ambiente. Algunos autores señalan como  antecedentes donde se introdujo este concepto 
la Primera Conferencia  Internacional sobre Protección del Mar del Norte de 1984 otros hacen mención 
al Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 1985 .
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el progreso de la humanidad. Sosteniendo  que puede convertirse en “un 
principio paralizador” ya que regular sobre la incertidumbre o sobre la ig-
norancia es tarea altamente compleja que puede traer aparejado el aumento 
de otros riesgos.

Lo cierto es que a pesar de las diferencias de opinión el principio de 
precaución esta  incluido en las regulaciones ambientales de la mayoría de los 
países, incorporándose en una amplia variedad de materias reguladas por la 
legislación internacional como el cambio climático, la protección del ambien-
te, la  biodiversidad, la bioseguridad, el manejo de los mares, el  transporte de 
residuos radiactivos, entre otros.

La idea de precaución, no se encuentra ligada a una abstención,  sino  
que se propicia como gestión activa del riesgo. Porque si nuestras acciones son 
desarrolladas en un contexto de incertidumbre respecto de las consecuencias 
posibles, resulta necesario extremar la precaución para no provocar consecuen-
cias mayores.

Es decir entonces que  el concepto de “precaución” no incluye nece-
sariamente una evaluación negativa de los adelantos tecnológicos ni de los 
nuevos  aportes de la ciencia como tampoco puede pensarse como una res-
tricción de la investigación enfocada al progreso y al desarrollo sustentable 
para un mejor futuro.

Bajo estas consideraciones el principio de precaución se presentó y se 
presenta como un elemento imprescindible para garantizar los derechos de las 
generaciones futuras.

El principio de “precaución” o también llamado “de cautela” exige la 
adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el 
deterioro, operando ante la amenaza de riesgo como una medida cautelar que 
debería de adoptarse.

Por ejemplo, este principio debería de ser tenido en cuenta  por  todo 
Estado que pretendiese contar con un alto grado de protección en cuestiones 
tan significativas como la salud o al ambiente.

Es decir que este principio propicia la gestión responsable del riesgo, 
aunque exista un grado de incertidumbre respecto a la producción efectiva 
del mismo. 

Pero si bien lo ambiguo del concepto jurídico de riesgo hace que evalue-
mos el principio de precaución cercano a la ética, es importante recordar que 
ante el estado actual de riesgo en que se encuentra el planeta, este principio se 
ha ido fortaleciéndo en los ámbitos políticos y jurídicos nacionales e interna-
cionales. Impulsando tanto a los Estados como los ciudadanos a tomar con-
ciencia y hacer uso del concepto de precaución como elemento indispensable 
para un futuro mejor y como herramienta necesaria para lograr un desarrollo 
económico sostenible.   
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5.2. Diferencias entre el principio de precaución y el principio de 
prevención  

Suele ser bastante común que el principio de precaución y el principio de 
prevención sean utilizados como sinónimos, ya que ambos refieren al hecho 
de tomar de manera anticipada alguna medida o disposición para evitar que 
algo perjudicial suceda.

También guardan similitud debido a que ambos principios son utiliza-
dos para referirse a  temas ambientales, de salud, alimenticios, a la generación 
de productos químicos, o al manejo de sustancias peligrosas. Sin embargo am-
bos principios tienen diferencias importantes en su concepción y aplicación 
por lo cual resulta interesante brevemente referirse a estas diferencias.

En general la doctrina destaca que, el principio de precaución en materia 
ambiental se distingue del principio de prevención porque el primero exige 
tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave 
aun cuando se ignore la posibilidad cierta de que éste ocurra, mientras que el 
principio de prevención obliga a tomar medidas dado que se conoce el daño 
ambiental que puede producirse.

Para diferenciar ambos principios también se alude al momento y las 
circunstancias en que ambos se aplican, el principio de precaución exige la 
adopción de medidas de protección antes de que se verifique el daño, solo ante 
la existencia de una amenaza por ejemplo a la salud o al ambiente. Por el con-
trario el principio de prevención obliga a tomar medidas atento a la existencia 
de un peligro cierto, por ejemplo que pueda producir determinada actividad.

6. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL

El principio de Precaución se encuentra hoy consagrado en el Derecho 
Internacional  principalmente como rector y proteccionista del ambiente, y 
se orienta a prevenir o evitar daños, graves e irreversibles, aún cuando dichos 
daños se encuentren en expectativa, en una etapa, considerada como de riesgo 
o peligro de daño, es decir aun cuando  no exista certeza científica absoluta 
sobre su ocurrencia.

A nivel internacional su consagración surge a partir de la Declaración 
de Rio del año 1992 y posteriormente cuando en Estados Unidos se emite la 
Declaración de Wingspread  en el año1998.

Desde la «Cumbre de la Tierra» realizada en Río de Janeiro en el año 
1992 puede considerarse el principio de precaución como plenamente incor-
porado al conjunto de disposiciones ético-jurídicas destinadas a redefinir la 
relación entre el hombre y la Tierra. La Declaración de Río en su principio 15 
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estableció que: “con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades y en caso de 
riesgos de daños graves o irreversibles la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como pretexto para postergar la adopción de medidas eficaces 
tendientes a prevenir la degradación ambiente”.

Por su parte la Declaración de Wingspread de 19988 reconoce la existen-
cia de daños producidos por la emisión y uso de sustancias tóxicas y las alte-
raciones físicas del ambiente que causaron consecuencias no deseadas tanto 
a la salud humana como al ambiente; dichas consecuencias en algunos casos 
provocaron    altas tasas de deficiencia en el aprendizaje, asma, cáncer, defectos 
de nacimiento, las extinciones de especies, junto con los cambios en el clima 
mundial, la disminución del ozono de la estratosfera y la contaminación mun-
dial con sustancias tóxicas y materiales nucleares. 

Como vemos  son  consecuencias de una  gravedad y magnitud  tal a ni-
vel mundial  que requieren ineludiblemente establecer nuevos principios para 
encausar las actividades humanas aun cuando algunas relaciones de causa y 
efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad.

En este contexto quienes participaron de la elaboración de esta Declara-
ción pensaron  que aquellos que proponen una  determinada actividad, y no 
el público o quienes puedan sufrir las posibles consecuencias del desarrollo 
de esa actividad deben ser quienes asuman la carga de la prueba. Por ello 
sostuvieron que  es necesario que la aplicación del principio de precaución 
sea abierto, transparente y democrático, y  permita incluir a todas las partes 
potencialmente afectadas.

Después de estas Declaraciones que confirmaron la amplia aceptación 
del principio de precaución, múltiples fueron los Tratados Internacionales 
que introdujeron el principio de precaución en su articulado, entre ellos la 
Convención de Naciones Unidas sobre los cambios climáticos de 19929,  el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 
sobre la Diversidad biológica Montreal 200010, este último es sin duda el prin-

8 Esta Declaración fue el fruto de una reunión de científicos, filósofos, juristas y miembros de asocia-
ciones ecologistas de Estados Unidos y Canadá que se llevó a cabo en 1998 en Wingspread (estado de 
Winsconsin) y que es considerada como el origen conceptual del principio de precaución.

9 Articulo 3 Principios/ap3. Incumbe a las partes tomar medidas de precaución para prever, prevenir o ate-
nuar las causas de los cambios climáticos y limitar sus efectos adversos Cuando haya amenaza de daño 
grave o irreversible, no debe utilizarse la falta total de certidumbre científica como razón para posponer 
las medidas, entendido que las políticas y las medidas referidas para hacer frente al cambio climático, 
requieren una buena relación coste / eficacia, de manera que garanticen las ventajas globales al más bajo 
coste posible: https://unfccc.int.

10 Se completó el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Nairobi en mayo de 1992 y éste 
quedó abierto a la firma el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED). El Convenio entró en vigor el 29 de diciembre 
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cipal instrumento internacional para todos los asuntos relacionados con la 
diversidad biológica, en él se reconoce la rápida expansión de la ciencia en la 
biotecnología moderna de la misma manera que se reconoce también la cre-
ciente preocupación pública sobre los posibles riesgos y efectos adversos que 
estos adelantos tecnológicos puedan causar a la salud humana, Ante este reco-
nocimiento expresamente el Protocolo adhiere a la aplicación del principio de 
precaución en los términos del Principio 15 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo.

7. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN EL DERECHO 
ARGENTINO

El dinamismo que la naturaleza presenta a partir de los constantes cam-
bios es a la vez el que impulsa la evolución de la legislación al respecto, que 
en general ha ido acompañando los grandes desafíos que el ambiente y la 
necesidad de su cuidado nos ha ido presentando de manera insistente en estas 
ultimas décadas.

Como sostuvimos anteriormente, el Derecho demostró su preocupación 
por el cuidado de la naturaleza tratando de otorgar en un principio un  marco 
de actuación racional y sostenible a la explotación de los recursos naturales,  
posteriormente a partir de presentaciones y replanteos de las distintas cuestio-
nes en juego  los Tratados y Convenciones internacionales adoptaron  criterios 
mas amplios que permitieron no solo el cuidado de los recursos naturales , 
sino también del ambiente y de la población en general. 

En la República Argentina la reforma constitucional de 1994 incorporó 
herramientas jurídicas fundamentales para garantizar la protección del am-
biente, incorporando  al nuevo articulo 4111 los principios universalmente 
admitidos como derechos humanos en lo concerniente a la calidad de vida, 
a lo que se sumó el dictado de la  Ley General del Ambiente (LGA) 25.67512 

de 1993.  Después de varios años de negociaciones, se completó y adoptó en Montreal, el 29 de enero 
de 2000, en la reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes , el Protocolo conocido como 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica 
. La adopción definitiva del Protocolo sobre la seguridad la biotecnología ha sido elogiada como un 
importante paso decisivo al proporcionar un marco normativo internacional  reconciliar las necesidades 
respecto de protección del comercio y del medio ambiente en una industria mundial en rápido crecimien-
to, la industria de la biotecnología.  http://www.biodiv.org

11 CNRA. artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presen-
tes sin comprometer las de generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

12 Ley Nro.: 25675,Ley General del Ambiente - Bien jurídicamente protegido, Sancionada el 27/11/2002 
Publicada en el Boletín Oficial del 28/11/2002 en www.ambiente.gov.ar  artículo 1 “La presente ley 
establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, 
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que en su articulo 4 sostiene que la interpretación y aplicación de la Ley estará 
sujeta al cumplimiento de los principios que hoy  fundan el derecho ambien-
tal, los enumera y define e incorpora la diferenciación entre el principio de 
prevención y el principio precautorio13 .

Hoy en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Ley 
26.994/2014) dedica los arts. 1721, 1722 y 1724 a los factores de atribución de 
responsabilidad. “La atribución de un  daño al responsable puede basarse en 
factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa el factor de atribu-
ción es la culpa” (art. 1721).

 Aquí el código adopta una posición respecto a la falsa creencia de que 
la objetivacion de la responsabilidad desplazo a la culpa en materia de atribu-
ción. De esta disposición se desprende que primero se atenderá a lo establecido 
por la norma, es decir la legislación me indicara acorde a cada tipo de respon-
sabilidad cual es el factor de atribución aplicable, solo en caso de silencio el 
factor subjetivo culpa sera la regla residual de cierre o clausura del sistema.14

Por su parte el art. 1722 define el factor de atribución objetivo en estos 
términos:”...es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos 
de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostran-
do una causa ajena, excepto disposición legal en contrario”.

El art.1724, contiene las definiciones de culpa y dolo. “La culpa consiste 
en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las 
circunstancia de las personas, tiempo y lugar. Comprende la imprudencia, la 
negligencia y la impericia en el arte o profesiòn. El Dolo se configura por la 
produccion de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia 
por los intereses ajenos”. 

Como afirma la Dra. Vernetti15: ““este abordaje que hace el Código Civil 
y Comercial  Argentino es a los fines de su aplicación ante las diversas hipó-
tesis de responsabilidad por daños. En lo relativo al “daño ambiental” es ne-
cesario atenerse a la ley general del ambiente que en forma expresa adopta por 

la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”. 
Articulo 4 Principios, Principio de congruencia, el Principio de equidad intergeneracional, el Principio 
de progresividad, el Principio de responsabilidad, el Principio de subsidiariedad, el principio de susten-
tabilidad ,el principio de solidaridad, el principio de cooperación.

13 Considerando que el principio de prevención  es aplicable a las causas y las fuentes de los problemas 
ambientales  que serán  atendidos  en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos 
negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Y se aplicara el Principio precautorio cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible aclarando expresamente que la ausencia de información o certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de 
los costos, para impedir la degradación del ambiente.

14 Fundamentos al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, p.655, en: Nuevo Código Civil y 
Comercial de la República Argentina, Ediciones Tribunales, Buenos Aires 2014.

15 Responabilidad Ambiental en el Derecho Argentino “pag.105.
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la atribución objetiva en el art. 28 de la ley Q-2643 según texto ordenado por 
el Digesto Jurídico Argentino16 (Ley 25.675- Ley general del ambiente). Este 
establece que “el que cause el daño ambiental sera objetivamente responsable 
de su restablecimiento al estado anterior a su producción””. 
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Deilton Ribeiro Brasil 
Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho

Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro

1. INTRODUÇÃO

A responsabilidade civil é hoje reconhecida como um fenômeno jurídico 
e social, sendo importante analisá-la no contexto em que se insere. Mais que 
um instrumento de reparação, esse instituto avançou suas bases para se tornar 
também o meio por meio do qual se permite refletir sobre a prudência e o me-
lhor agir de cada conduta. Assim, a sociedade atual caracteriza-se não apenas 
por ser uma organização complexa, mas também por ser um ambiente em que 
as atividades desenvolvidas na busca por uma melhoria na qualidade de vida 
acabam, paradoxalmente, gerando muitas vezes danos em decorrência de sua 
prática, configurando a chamada “sociedade de risco”1.

E no acordar para a finitude dos meios em razão dos fins que a “questão 
ecológica” se esboça e instala no seio da comunidade e do Estado, com a com-
plexidade técnica, a incerteza, a natureza holística e o sentido da urgência que 
a caracterizam. E a situação agrava-se com a consciência de que, para além dos 
escassos, há bens degradados, outros de reprodução lenta e alguns em vias de se 
esgotarem, abalando a qualidade de vida presente e futura, quando não o pró-
prio futuro. A sustentabilidade ambiental do desenvolvimento, sentida como 
tarefa estadual, acresce como um plus de contornos incertos, tornando angus-
tiante a concretização da justiça distributiva pelo Estado - justa distribuição de 

1 BALBINO, Thamara Estéfane Martins; BRASIL, Deilton Ribeiro. Responsabilidade civil e sociedade 
de risco: uma releitura no contexto do direito dos desastres. In: Revista Direito UFMS, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, vol. 3, nº 2, jul.-dez., 2017, p. 262.

Capítulo 6
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Dano em aBstrato Como Ferramentas  
essenCiais Da Justiça amBiental
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oportunidades e justa distribuição de riscos2. Nesse contexto, é necessário buscar 
novos mecanismos que visem a redução da degradação ambiental no âmbito da 
economia que concilie desenvolvimento sustentável e a valoração econômica 
dos bens ambientais como um importante componente para a racionalidade na 
tomada de decisões. 

O método utilizado para o desenvolvimento do artigo foi dedutivo com 
a abordagem de categorias consideradas fundamentais para a abordagem de 
temassobre dano ambiental futuro, responsabilidade civil e da economia sob o 
viés do custo e benefício como componentes determinantes da eficiência para 
a racionalidade da decisão na esfera da proteção ambiental. 

Os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa para coleta de dados 
foram a pesquisa bibliográfica, a doutrinária e a documental. O levantamento 
bibliográfico forneceu as bases teóricas e doutrinárias a partir de livros e textos 
de autores de referência, tanto nacionais como estrangeiros. Enquanto o en-
quadramento bibliográfico utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um 
assunto, o documental articula materiais que não receberam ainda um devido 
tratamento analítico. A fonte primeira da pesquisa é a bibliográfica que ins-
truiu a análise da legislação constitucional e a infraconstitucional, bem como 
a doutrina que informa os conceitos de ordem dogmática.

2. CONTEXTUALIZANDO A PROTEÇÃO DO AMBIENTE EM 
UMA SOCIEDADE DE RISCO

A constante interação do homem com a natureza tem originado signifi-
cativas melhorias de qualidade de vida e ganhos civilizacionais incalculáveis. 
Mas também comporta um crescente número de riscos e receios. Cada progres-
so científico, cada avanço tecnológico, cada novo processo produtivo significa 
mais um passo no desconhecido, acarretando toda uma panóplia de dúvidas 
e medos, bem como de perigos concretos. E a intensidade do perigo aumenta 
à medida que vamos tentando controlar, manipular, alterar, aproveitar, em 
suma, interferir com processos naturais sensíveis, cujo equilíbrio natural é 
suscetível de ser desregulado por qualquer intervenção humana, com conse-
quências muitas vezes imprevisíveis3.

Uma vez verificado o aumento do desenvolvimento e do consumo po-
tencializado pela sociedade pós-industrial, pode-se dizer que inúmeras foram 
as consequências verificadas, dentre as quais é possível assinalar, inclusive, o 

2 GARCIA, Maria da Glória F. P. D. O lugar do direito na proteção do ambiente. Coimbra: Almedina, 
2015, p. 305.

3 ANTUNES, Tiago. O ambiente entre o direito e a técnica. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade 
de Direito de Lisboa, 2003, p. 9.  
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crescente registro de danos que surgiram como subjacentes dessas condutas 
tecnológicas e científicas. Tem-se que os danos precisaram ser reavaliados ao 
longo do tempo, uma vez que deixaram de se limitar às conhecidas catástro-
fes naturais para se tornarem resultantes de atividades humanas, cujos efeitos 
muitas vezes permanecem desconhecidos em sua totalidade4.

De fato, nas sociedades modernas altamente desenvolvidas e tecnologi-
camente sofisticadas, o perigo espreita a cada esquina. E é também verdade 
que, à medida que o raio de ação humana se vai alargando a domínios como, 
por ex., a energia nuclear ou a engenharia genética, esses perigos vão adqui-
rindo uma escala e magnitude assustadoras. Por outras palavras, vivemos 
rodeados de perigos, e esses perigos são cada vez mais intensos. E, a somar 
aos perigos - que podemos adivinhar, antecipar e eventualmente prevenir -, 
há ainda uma série de riscos imprevisíveis - ou, pelo menos, improváveis - 
que apenas podemos recear5. 

Neste contexto, a sociedade pós-moderna produz riscos que podem ser 
controlados e outros que escapam ou neutralizam os mecanismos de controle 
típicos da sociedade industrial. A sociedade de risco revela-se, portanto, um 
modelo teórico que marca a falência da modernidade, emergindo de um perío-
do pós-moderno, à medida que as ameaças produzidas ao longo da sociedade 
industrial começam a tomar forma6.

Outra dimensão, sob um ponto de vista racional, o problema central en-
frentado por políticas de prevenção ambiental pelo setor econômico consiste 
no fato de que o custo de uma dada medida preventiva (seja numa dimensão 
preventiva ou precaucional) deve ser menor do que os custos post factum, ou 
seja, de remediação. Em outras palavras, caso não seja mais vantajoso economi-
camente a prevenção em comparação com outros custos de remediação, mes-
mo com expectativas sancionadoras, haverá um estímulo a condutas de risco7.

O papel do Estado deve ser o de propiciar uma nova gestão preventiva, 
a partir da utilização de instrumentos preventivos e precaucionais, para tratar 
de toda a complexidade ambiental que paira pela sociedade hodierna, influen-
ciando diretamente a responsabilidade pelo dano ambiental. Isto significa que 
há necessidade de o Estado melhor se organizar e facilitar o acesso aos canais 

4 BALBINO, Thamara Estéfane Martins; BRASIL, Deilton Ribeiro. A dimensão intergeracional e a pro-
teção dos direitos fundamentais das gerações futuras: reflexões sobre a crise ambiental. In: Proposições 
reflexivas sobre democracia e direitos fundamentais na contemporaneidade. Belo Horizonte: Editora 
Vorto, 2018, p. 137-138.

5 ANTUNES, Tiago. O ambiente entre o direito e a técnica. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade 
de Direito de Lisboa, 2003, p. 9. 

6 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental na sociedade de risco: uma visão introdutória. São Paulo:  
Saraiva, 2012, p. 15.

7 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de prevenção, 
resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 53.
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de participação, gestão e decisão dos problemas e dos impactos oriundos da 
responsabilidade política no controle de processos econômicos de exploração 
inconsequente dos recursos naturais8.

3. UM ENSAIO SOBRE UMA NOVA LEITURA DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DANO AMBIENTAL EM 
ABSTRATO

Vivemos numa “sociedade tecnológica”, onde tudo tem um compo-
nente técnico, onde há regras técnicas para tudo, onde todas as decisões 
têm uma sustentação técnica. A técnica invadiu todos os domínios da vida 
humana, todos os setores da sociedade, desde as empresas aos cidadãos e à 
própria Administração Pública. Aliás, uma das características apontadas à 
Administração do Estado Social é precisamente o fato de ela recorrer fre-
quentemente à técnica. A técnica atingiu também, como não podia deixar de 
ser, o universo jurídico. De fato, o Direito não está imune a esta verdadeira 
“revolução tecnológica”. Bem pelo contrário, assiste-se a um progressivo e 
crescente recurso de normas jurídicas a saberes técnicos especializados e re-
gras de determinadas artes9. 

A Constituição Federal de 1988 delineou todas as ações que o poder pú-
blico deve praticar para que o direito fundamental ao ambiente equilibrado 
deixe de ser uma prerrogativa, categoria apenas formal, e passe a ser efetiva-
mente concretizada. Isso demonstra a preocupação do constituinte originário 
com a garantia desse direito. A maior responsabilidade para sua efetivação cabe 
ao Poder Executivo. Porém, os outros Poderes devem dar sua contribuição. Ao 
Legislativo compete elaborar as leis ambientais, cabendo ao Judiciário dirimir 
os conflitos de natureza ambiental. O Poder Executivo tem a responsabilidade 
direta pela defesa e preservação ambiental. De modo geral, as ações em defesa 
do meio ambiente devem ser realizadas por todos os órgãos da administração 
pública, no exercício do poder de polícia ambiental10.

Ao lado do direito ao ambiente, encontra-se um direito à proteção do 
ambiente, que, por sua vez, toma a forma de deveres de proteção do Estado, 
tais como o de combater os perigos (concretos) incidentes sobre o ambiente, 
a fim de garantir e proteger outros direitos fundamentais tais como o direito 

8 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental na sociedade de risco: uma visão introdutória. São Paulo:  
Saraiva, 2012, p. 14-18.

9 ANTUNES, Tiago. O ambiente entre o direito e a técnica. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade 
de Direito de Lisboa, 2003, p. 15.

10 CARNEIRO, Joelma Vieira de Queiroz; BRASILEIRO, Karina Pinto. Internalização do direito ao meio 
ambiente na Constituição Federal de 1988. In: Direito ambiental e socioambientalismo II [Recurso ele-
trônico on-line]. Florianópolis: CONPEDI, 2016, p. 14.



Desenvolvimento sustentável na ContemporaneiDaDe 61

à vida, à integridade física, à saúde e o de proteger os cidadãos de agressões 
ao meio ambiente e à qualidade de vida, perpetradas por outros cidadãos11 12.

Dessa forma, o meio ambiente apresenta-se como um bem de uso co-
mum do povo, pertencente à coletividade, e, por isso, não integra o pa-
trimônio disponível do Estado ou de particulares, o que caracteriza a sua 
indisponibilidade; além do compromisso de ser preservado pelas gerações 
atuais, com o propósito de transferência do patrimônio ambiental às gera-
ções futuras. O artigo 3°, I, do referido diploma legal também estabelece 
como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui, solidariedade e cooperação 
representam duas faces da mesma moeda, já que os dois princípios se com-
plementam no sentido de obtenção de maior efetividade na prática de polí-
ticas ambientais13.

Segundo a Lei nº 6.938/81 em seu artigo 3º, inciso II, preceitua que “de-
gradação da qualidade ambiental é alteração adversa das características do 
meio ambiente e poluição”, ou seja:

Degradação da qualidade ambiental resultante da atividade que direta ou in-
diretamente:
a) prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas as atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais esta-
belecidos14.

A poluição só pode ser gerada por uma ação humana que cause as modi-
ficações ambientais que sejam prejudiciais ao meio-ambiente como um todo, 
inclusive o humano, modificando uma realidade existente em determinada 
sociedade. A noção de poluição pode, genericamente, somente pode ser classi-
ficada como uma desordem15. 

11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito ao ambiente como direito subjetivo. In: Estudos sobre 
direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 188.

12 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de prevenção, 
resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 163.

13 BIANCHI, Patrícia. Justiça ambiental e Estado de Direito ecológico. In: 22º Congresso Brasileiro de 
Direito Ambiental: direito e sustentabilidade na era do antropoceno - retrocesso ambiental, balanço e 
perspectivas. São Paulo: Instituto O Direito Por um Planeta Verde, 2017, p. 394-395.

14 Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em: 26 jan. 2019.

15 CUSTÓDIO, Maraluce Maria. A importância da valoração econômica na proteção jurídica do meio 
ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 47-48.



Jamile BergamasChine mata Diz / Daniel gaio (orgs.)62

Paulo de Bessa Antunes trata a poluição como forma lato sensu que pode 
ser dividida em três tipos: poluição em sentido estrito, dano ambiental e crime 
ambiental. Onde poluição em sentido estrito é uma alteração das condições 
ambientais que deve ser compreendida negativamente, isto é, não é capaz de 
alterar a ordem ambiental. O dano ambiental é caracterizado como poluição 
não desprezível que causa alterações adversas no ambiente podendo ser in-
tencional ou não, legal ou não, não importando quantidades e sim o dano 
causado em si. Por último, o crime ambiental que é a mais grave violação da 
normalidade do meio ambiente. Ele contém o dano ambiental e a poluição, 
tendo que ter por característica a culpa e/ou ilegalidade do ato16.

A responsabilidade civil apresenta um papel sempre relevante no estí-
mulo a determinados comportamentos sociais, estimulando ou inibindo de-
terminados padrões comportamentais. Contudo, ao mesmo tempo em que se 
destaca a sua relevância, não há como negar as limitações apresentadas pelo 
sistema da responsabilidade civil quer em sua função de prevenção e mesmo, 
especificamente, para compensação em danos catastróficos. Estas dificulda-
des decorrem do fato dos efeitos dos danos catastróficos serem geralmente 
dispersados sobre uma grande quantidade de pessoas, dificultando as vítimas 
ajuizarem demandas individualmente. A coleta de provas a respeito dos feixes 
constitutivos do nexo causal é também um aspecto limitativo. Finalmente, a 
probabilidade de condenação pode ser pequena face às dificuldades de encon-
trar e condenar o responsável, em razão da necessidade de demonstração dos 
elementos constitutivos da responsabilidade civil.17

Nessa perspectiva, percebe-se que juntamente com os óbices que já haviam 
sido citados ao se tratar da responsabilidade civil, está também o fato de que 
nem sempre será possível determinar quem são as vítimas diretas e indiretas dos 
danos e, de igual modo, também determinar quem é o responsável por causar 
tais prejuízos, ressaltando que a comprovação da tríade caracterizadora da res-
ponsabilidade civil em muitos casos restará, assim, absolutamente prejudicada18. 

Apesar dessas dificuldades de reparação, contudo, não se pode deixar de ana-
lisar as importantes funções preventivas e compensatórias exercidas pela responsa-
bilidade civil, sendo que essas acabam ganhando uma importância primordial em 
casos de perdas massivas decorrentes dos chamados danos catastróficos19.

16 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 181-183.

17 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de prevenção, 
resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 131.

18 BALBINO, Thamara Estéfane Martins; BRASIL, Deilton Ribeiro. Responsabilidade civil e sociedade 
de risco: uma releitura no contexto do direito dos desastres. In: Revista Direito UFMS, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, vol. 3, nº 2, jul.-dez., 2017, p. 265.

19 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de prevenção, 
resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 131.
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Além da função corretiva, este instituto apresenta, também, uma função 
preventiva indireta (pedagógica). Segundo esta função de dissuasão, espera-se 
que os potenciais atores causadores de degradações ambientais optem, racio-
nalmente, pela adoção de medidas preventivas, a fim de evitar a internalização 
futura dos custos ambientais, provenientes de sanções e compensações. Esta 
função encontra-se diretamente ligada a uma equação racionalmente atribuída 
no sentido de que o ônus de prevenir o dano deve ser menor do que o produto 
da magnitude deste e sua probabilidade20. 

Dessa forma, o dano ambiental constitui uma expressão ambivalente, que 
designa certas vezes alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda que 
os efeitos de tal alteração provoca na saúde das pessoas e em seus interesses. 
Dano ambiental significa, em umaprimeira acepção, uma alteração indesejável 
ao conjunto de elementos chamados meio ambiente, como por exemplo, a 
poluição atmosférica; seria assim a lesão ao direito fundamental que todos têm 
de gozar e aproveitar do meio ambiente apropriado. Contudo, em sua segunda 
conceituação dano ambiental engloba os efeitos que esta modificação gera na 
saúde das pessoas e em seus interesses21. 

Como a função da responsabilização civil por dano ambiental futuro é preven-
ção à concretização futura de danos ambientais ou o agravamento das consequên-
cias futuras daqueles que já ocorreram. Para tanto, existem duas espécies de danos 
ambientais futuros, quais sejam, os danos ambientais futuros propriamente ditos ou 
stricto sensu eas consequências futuras de danos ambientais já concretizados22 23.

A primeira espécie de dano ambiental futuro caracteriza-se pela existência 
de alta probabilidade ou de uma probabilidade determinante acerca da ocor-
rência futura de danos ambientais em virtude da existência de uma determina-
da conduta, ou seja, o risco do dano em momento futuro. Na segunda espécie, 
pode ser dito que, no momento da decisão judicial, já há a efetivação do dano; 
entretanto a avaliação dos riscos será feita em relação às consequências futuras 
desse dano atual em sua potencialidade cumulativa e progressiva24.

A justificativa normativa da existência do dano ambiental futuro no direito 
brasileiro se consubstancia no texto do artigo 225 da Constituição Federal, cujos 

20 CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de prevenção, 
resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 132.

21 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 94.

22 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 193.

23 BARGHOUTI, Carmen Luiza Rosa Constante. Responsabilidade civil pelo dano ambiental futuro. Mo-
nografia apresentada ao Curso de Especialização em Direito Ambiental Nacional e Internacional da 
Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, 2016, p. 57.

24 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 194.
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termos prevêem tanto as presentes quanto as futuras gerações como titulares 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A alocação do meio 
ambiente como interesse juridicamente tutelado às futuras gerações exige do 
direito a estruturação de condições semânticas que lhe possibilitem processos 
de tomada de decisão envolvendo a investigação, a avaliação e a gestão dos 
riscos ambientais25.

Melhor explicando, o dano ambiental futuro consiste em risco ilícito, 
passível de ser fonte geradora de obrigações de fazer ou não fazer em decor-
rência de deveres fundamentais de proteção intergeracionais, mesmo diante 
das incertezas científicas que demarcam o dano ambiental em sua dimensão 
futura, acarretando um enfraquecimento da necessária certeza da concretiza-
ção futura do dano e do dogma da segurança jurídica para a incidência da 
responsabilidade civil26.

Nesse contexto, o dano ambiental futuro consiste em operacionaliza-
ção do princípio da equidade intergeracional e dos princípios da precaução 
e prevenção, avaliando-se não apenas as dimensões temporais do passado ou 
presente, mas inserindo na estrutura sistêmica e nos processos de tomada de 
decisão jurídica condições semânticas para a observação e formação de víncu-
los com o horizonte futuro27.

O princípio da equidade intergeracional consiste no ponto de acoplamen-
to estrutural em que a proteção das futuras gerações deixa de ser apenas um 
imperativo ambiental para constituir um dever fundamental de preservação, 
ou seja, um dever transgeracional capaz de formar vínculos obrigacionais com 
o futuro. Nessa perspectiva, entende-se que as presentes gerações adquirem um 
“legado ambiental” das gerações passadas, tendo a obrigação de garantir a sua 
transmissão às gerações vindouras.28.

Dessa forma, a equidade intergeracional parte da constatação de que o 
desenvolvimento ambientalmente sustentável somente é possível se olhar-
mos para a Terra e seus recursos não apenas como oportunidades de in-
vestimentos, mas como um verdadeiro patrimônio ambiental, que nos foi 
legado por nossos ancestrais, para ser usufruído e passado adiante aos nossos 
descendentes. Portanto, tal igualdade entre as gerações de acesso aos recursos 
naturais estabelece que cada geração passe o legado ambiental em condições 

25 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 189-190.

26 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 192.

27 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 190.

28 CARVALHO, Délton Winter de. A tutela constitucional do risco ambiental. In:  Estado de direito am-
biental: tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 268-269.
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não inferiores às recebidas, resguardando a equidade de acesso aos seus re-
cursos e benefícios29. 

O Direito Ambiental tem como prioridade a prevenção de danos, o que 
está inserto no sobre princípio do desenvolvimento sustentável. A degradação 
ambiental, como regra, é de difícil reparação. Não raro, o restabelecimento 
do status quo ante é impossível, como ocorre nas hipóteses de inundação de 
cidades para a construção de barragens ou na poluição significativa de águas 
subterrâneas. De outra parte, o princípio da prevenção atua diante de riscos 
certos e de perigo concreto de danos, ao passo que o princípio da precaução se 
relaciona a riscos incertos e perigo abstrato ou potencial30.

Desse modo, mais que um instrumento de reparação, a proteção ao meio 
ambiente tem se tornado uma ferramenta de reflexão que permite ponderar 
sobre a importância de se adotar condutas preventivas, considerando o fato de 
que a prevenção é sempre um passo à frente da reparação31. 

O princípio da precaução só intervém em situações de riscos graves e de 
incertezas significativas. Nisso se distingue, desde logo, do princípio da pre-
venção. Por outras palavras: a precaução destina-se a controlar riscos hipotéti-
cos ou potenciais, enquanto a prevenção visa evitar riscos comprovados. Por 
isso o princípio da precaução é proativo, enquanto o princípio da prevenção é 
essencialmente reativo. Esta passagem da “regulação preventiva” para a “regu-
lação precaucional” dos riscos representa uma mudança de paradigma e exige 
uma definição muito clara das condições de aplicação32.

4. A VALORAÇÃO ECONÔMICA NA PROTEÇÃO JURÍDICA 
DO MEIO AMBIENTE

A necessidade de conceituar o valor econômico do meio ambiente, bem 
como de desenvolver técnicas para estimar este valor, surge, basicamente, do 
fato incontestável de que a maioria dos bens e serviços ambientais e das fun-
ções providas ao homem pelo ambiente não é transacionada pelo mercado. 
Pode-se, inclusive, ponderar que a necessidade de estimar valores para os ativos 

29 WEISS, Edith Brown. Intergenerational equity: a legal framework for global environmental change. In: 
Environmental change and international law: new challenges and dimensions. Tokyo: United Nations 
University Press, 1992, p. 406.

30 VIEGAS, Eduardo Coral. Gestão da água e princípios ambientais. Caxias do Sul: Educs, 2012, p. 142-144.
31 BALBINO, Thamara Estéfane Martins; BRASIL, Deilton Ribeiro. A dimensão intergeracional e a pro-

teção dos direitos fundamentais das gerações futuras: reflexões sobre a crise ambiental. In:  Proposições 
reflexivas sobre democracia e direitos fundamentais na contemporaneidade. Belo Horizonte: Editora 
Vorto, 2018, p. 131. 

32 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Aplicação nacional do princípio da precaução. In: Coló-
quios 2011-2012. Associação dos Magistrados da Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal, 
2013, p. 5.
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ambientais atende às necessidades da adoção de medidas que visem a utiliza-
ção sustentável do recurso33.

Para implementar tais atitudes, instrumentos e técnicas apropriados 
devem ser criados. Com isso, a análise econômica passa a ser considerada na 
formulação de políticas e investimentos que a ser considerada na formulação 
de políticas e investimentos que possam vir a causar impactos ambientais. 
É fato que os problemas ambientais não podem ser reduzidos a questões 
mera e simplesmente econômicas, mas é verídico também, que, a economia 
tem um papel essencial na solução dos problemas ambientais, pois estes em 
grande parte dos casos estão ligados a produção industrial e lucros campo 
de atuação da economia34.

Com efeito, na economia como na técnica, o decisivo está no encadea-
mento racional dos meios com vista a alcançar fins, nas ligações lógicas entre 
estas realidades. Enquanto, porém, a técnica se consubstancia no uso de meios 
adequados às finalidades, e se desenvolve na base de juízos de adequação de ca-
minhos de acesso ou da criação de bens ajustados ao alcançar das finalidades, 
a economia traduz uma escolha entre alternativas, uma escolha entre meios 
escassos que se têm de distribuir por diferentes fins de modo a atingi-los – efi-
cácia – e a atingi-los ao menor custo – eficiência35.

As técnicas de valoração sócio-econômica dos danos ambientais cons-
tituem instrumentais analíticos desenvolvidos por algumas áreas da teoria 
econômica que se relacionam com a utilização de recursos naturais e o 
consumo de insumos energéticos, assim como com áreas relacionadas à 
economia da poluição36.

No mesmo sentido, a valoração ambiental constitui-se em um conjunto 
de métodos e técnicas que tem por finalidade estimar os valores dos atributos 
ambientais que por sua própria natureza são considerados como bens públi-
cos, portanto, disponíveis para todos37. Os seguintes elementos constituem 
referencias lá para se estimar o valor de um dano ambiental patrimonial: 
dimensão dos prejuízos ao equilíbrio ecológico do local e região; extensão 
da diminuição da qualidade de vida da população; existência de ambientes 

33 MARQUES, João Fernando; COMUNE, Antônio Evaldo. A teoria neoclássica e a valoração ambiental. 
In: Economia do meio ambiente: teoria, políticas e a gestão de espaços regionais. Campinas: UNICAMP, 
1997, p. 21.

34 CUSTÓDIO, Maraluce Maria. A importância da valoração econômica na proteção jurídica do meio 
ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 72. 

35 GARCIA, Maria da Glória F. P. D. O lugar do direito na proteção do ambiente. Coimbra: Almedina, 
2015, p. 148

36 SEKIGUCHI, Celso. Valoração econômica e contabilidade ambiental na perspectiva de diversos atores 
sociais: uma análise crítica. 2002, p. 2.

37 NOGUEIRA, Jorge Madeira; MELLO, Mirian Bezerra. Economia e direito: interfaces no tratamento da 
problemática ambiental. In: II Congresso Nacional de Direito Ambiental da OAB. 2003, p. 17.
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similares em outros locais; e prejuízo temporário ao meio ambiente até a 
eventual recomposição38 39.

Em relação à valoração do dano deve ser levado em consideração dois 
fatos: a sua extensão e sua gravidade que só podem ser medidos por uma ava-
liação técnico-científica multidisciplinar. Esta é anterior à valoração, pois sem 
os dados nela relacionados não há como se saber os danos que ocorreram, o 
que impossibilita a realização da valoração40.

As técnicas/métodos de valoração ambiental fornecem estimativas apro-
ximadas de valores referentes aos bens e serviços prestados pela natureza, e 
dos impactos ambientais decorrentes das ações antrópicas, configurando-se de 
extrema importância, pois, mais do que requintes e precisões de ordem teórica, 
o meio ambiente demanda decisões para a sua preservação e para a aproxima-
ção do equilíbrio entre as necessidades humanas e a conservação ambiental41.

Em geral, os métodos de valoração ambiental levam em conta os valores 
que as pessoas atribuem aos recursos ambientais com base em suas preferências 
individuais pela preservação, conservação, recuperação e utilização desse bem ou 
serviço. Os pesquisadores iniciam o processo de mensuração dos serviços ambien-
tais fazendo a distinção entre: a) valor de uso – é o valor derivado do uso do am-
biente como recurso para promover o bem-estar da sociedade; e b) valor de não-
-uso, também conhecido como valor intrínseco, ou valor de existência – reflete o 
valor que existe nos recursos ambientais independentemente de uma relação com 
os seres humanos, ou seja, independe de uso efetivo no presente ou no futuro42. 

A partir desses conceitos, surgem então novas especificações. O valor de uso 
é subdividido em três: a) valor de uso propriamente dito; b) valor de opção, o qual 
se refere ao valor da disponibilidade do recurso ambiental para o futuro; e c) valor 
de quase-opção, que representa o valor de reter as opções de uso futuro do recurso 
devido às expectativas crescentes de conhecimento específico, técnico,econômico 
ou social sobre as possibilidades futuras do recurso ambiental sob investigação43.

38 PACCAGNELA, Luis Enrique. Dano moral ambiental. In: Revista Direito Ambiental, nº 13, jan./mar. 
1999, p. 44-51.

39 CUSTÓDIO, Maraluce Maria. A importância da valoração econômica na proteção jurídica do meio 
ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 79. 

40 CUSTÓDIO, Maraluce Maria. A importância da valoração econômica na proteção jurídica do meio 
ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 79.

41 MALDONADO, Ana Denise Ribeiro Mendonça; EDUARDO, Antônio Sérgio; RIBEIRO, José Soares. 
Valoração econômica ambiental como instrumento do planejamento ambiental. In: I Encontro interna-
cional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação, 2017, p. 15.

42 NOGUEIRA, Jorge Madeira; MEDEIROS, Marcelino Antônio Asanode; ARRUDA, Flávia Silva Tava-
res de. Valoração econômica do meio ambiente: ciência ou empirismo? In: Reunião anual da sociedade 
brasileiro para o progresso da ciência, 1998.

43 NOGUEIRA, Jorge Madeira; MEDEIROS, Marcelino Antônio Asanode; ARRUDA, Flávia Silva Tava-
res de. Valoração econômica do meio ambiente: ciência ou empirismo? In: Reunião anual da sociedade 
brasileiro para o progresso da ciência, 1998.
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O valor de uso corresponde ao valor atribuído aos indivíduos pela par-
ticipação numa determinada atividade, isto é, pelo uso direto, via extração ou 
consumo, ou ainda indireto de uma determinada amenidade ambiental: valor 
de uso total = valor para o utilizador + valor de opção. O valor de opção diz 
respeito à disposição a pagar dos indivíduos para conservar um determinado 
recurso ou amenidade ambiental, manifestando a intenção de consumo direto 
ou indireto do bem ambiental que poderá ser usado no futuro e cuja substi-
tuição seria difícil44. 

Já o valor de existência é aquele determinado a partir do momento em 
que os indivíduos obtêm benefícios pelo simples conhecimento de que deter-
minada amenidade ambiental ou certa espécie existe, sem que haja a intenção 
de apreciá-las ou usá-las de alguma forma45.

Com base nesses parâmetros, a valoração ambiental garante a sustentabi-
lidade urbana como condição de equilíbrio entre a exploração de recursos e 
o desenvolvimento econômico, passando necessariamente por uma avaliação 
mais ampla de todos os processos que caracterizam os fatores de produção 
e mercado. De acordo com a definição de valor para um bem, um recurso 
ambiental, ou ainda um aspecto que represente uma amenidade ambiental, se 
conservado, pode ter o seu valor estimado como um benefício para a socieda-
de. Não havendo essa conservação, o valor estimado desse bem passa a ser visto 
como um custo para a sociedade46.

Os métodos diretos de valoração estimam o valor econômico do recurso 
ambiental a partir da própria disposição a pagar da população para bens e 
serviços ambientais. Esses métodos partem do pressuposto que a variação da 
quantidade ou da qualidade do recurso ambiental afetará os padrões de bem-
-estar das pessoas. Com a variação de bem-estar, pode-se estimar a disposição 
a pagar das pessoas para evitar, ou a disposição a receber para aceitar as alte-
rações do ambiente47.

Neste contexto, as empresas são obrigadas a internalizar seus custos am-
bientais (ex post, contínuos e acidentais), e, voluntariamente, monitorar as 
consequências de suas decisões. Em outras palavras, as empresas assumem a 
responsabilidade financeira de final de projeto/contrato de demonstrar que 

44 MAIA, A. G. Valoração de recursos ambientais. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto de 
Economia da Unicamp, Campinas, São Paulo, 2002.

45 DIXON, J.A.; SHERMAN, P.B. Economics of protected areas: a new look at benefits and costs. Wash-
ington: Island Press, 1991.

46 BARBISAN, Ailson Oldair; PANDOLFO, Adalberto; REINEHR, Renata et al. Técnica de valoração 
econômica de ações de requalificação do meio ambiente: aplicação em área degradada. In: Engenharia 
Sanitária Ambiental, v. 14, n. 1, jan./mar., 2009, p. 121.

47 BARBISAN, Ailson Oldair; PANDOLFO, Adalberto; REINEHR, Renata et al. Técnica de valoração 
econômica de ações de requalificação do meio ambiente: aplicação em área degradada. In: Engenharia 
Sanitária Ambiental, v. 14, n. 1, jan./mar., 2009, p. 121-122.
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as suas obrigações ambientais, principalmente obrigações ex post como a rea-
bilitação ambiental, ocorrerão de forma satisfatória, fazendo com que o risco 
financeiro seja transferido das vítimas para os causadores48.

Entretanto, ocorre uma grande dificuldade de se calcular o valor finan-
ceiro de potenciais danos ambientais. Nem sempre é possível calcular o total 
monetário de complexos bens “sem-mercado”, como por exemplo, funções do 
ecossistema e “serviços naturais”. Desta forma, o sistema de garantia financeira é 
na verdade um híbrido dos sistemas de Comando e Controle e Incentivos Eco-
nômicos que tem como objetivo limitar o escopo de atuação dos instrumentos 
de garantia financeira a categoria específica de danos ambientais ex post.49 

Existe uma grande variedade de formas de instrumentos de garantia fi-
nanceira com diferentes aplicações. A aplicação dos instrumentos de garantia 
financeira em regulamentações ambientais pode ser dividida em duas cate-
gorias principais: financeira e desempenho (ou performance). Sob a categoria 
financeira, um valor monetário ou ativo colocado como garantia do contrato 
passará para o beneficiário, caso a obrigação contratual não seja cumprida. 
Sob a categoria de performance (ou desempenho), caso a obrigação contratual 
não seja cumprida pelo empreendedor, o valor colocado como garantia será 
utilizado (e suficiente) para a realização das atividades descritas no contrato. 
Portanto mesmo mediante ao default do empreendedor, haverá fundos sufi-
cientes para a realização das atividades descritas no contrato, que poderão ser 
realizadas por terceiros ou pelo próprio beneficiário. Assim, com a utilização 
de instrumentos de valoração do meio ambiente, poderá proporcionar maior 
identificação de valores no uso de mecanismos de garantias financeiras para a 
reabilitação ou prejuízos no meio ambiente50. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilização por danos ambientais está fundamentada na Lei nº 
6.938/81, artigo14, §1º, sendo que, para aplicação é necessária a ocorrência do 
dano, a conduta do agente e o nexo causal. Entretanto, a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 225, apresenta texto normativo de proteção das futuras 

48 FERREIRA, Doneivan Fernandes. Anticipating impacts of financial assurance requirements for off-
shore decommissioning: a decision model for the oil industry.Unpubl. doctoral dissertation, State Univ. 
Campinas: UNICAMP, 2003.

49 FERREIRA, Doneivan Fernandes. Anticipating impacts of financial assurance requirements for off-
shore decommissioning: a decision model for the oil industry.Unpubl. doctoral dissertation, State Univ. 
Campinas: UNICAMP, 2003.

50 FERREIRA, Doneivan Fernandes. Anticipating impacts of financial assurance requirements for off-
shore decommissioning: a decision model for the oil industry.Unpubl. doctoral dissertation, State Univ. 
Campinas: UNICAMP, 2003.
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gerações, bem como a formação de condições para a caracterização da ilicitu-
de sem a necessidade da concretização do dano, nos termos do artigo 187 da 
Lei nº 10.406/2002, que atuam como autorizadoras daresponsabilização pelo 
dano ambiental futuro. 

De igual sorte com os fundamentos basilares dos princípios da prevenção 
e o daprecaução que reúnem condições para a assimilação dos riscos ambien-
tais pelo Direito, com o consequente reconhecimento da responsabilização 
por danos ambientais futuros. A responsabilidade civil por dano ambiental 
futuro (risco ambiental ilícito) deve ensejar a imposição de medidas preventi-
vas ao agente infrator, ou seja, obrigações de fazer e não fazer (artigo 3°, Lei nº 
7.347/85). O risco de danos ambientais que tenham elemento a alta probabi-
lidade de ocorrência de irreversibilidade e de uma magnitude suficientemente 
grave têm justificado a imposição de medidas preventivas. 

Assim, resta claro que a responsabilidade por danoscausados ao meio am-
biente, no sistema jurídico brasileiro, ématéria que goza de status constitucio-
nal e que “o sistema de responsabilidade por danos ao ambiente adquire uma 
funçãoespecífica: garantir a conservação dos bens ecológicos protegidos”51.

Pensar fora dos muros da reparação é o que deve impulsionar o estudo 
da responsabilização civil por danos ambientais futuros, pois cada vez mais se 
torna notório que a reparação é insuficiente para proteger a vítima, por não 
ser possível retornar ao status quo, nem mesmo em danos patrimoniais e mui-
to menos em danos extrapatrimoniais. Por isso, cada vez torna-se necessário 
pensar no ex ante e não apenas no ex post. E nesta lógica, estará a prevenção52.

A valoração econômica ambiental é uma ferramenta fundamental para a 
formulação e a avaliação de políticas públicas orientadas ao desenvolvimento 
sustentável e à preservação dos recursos ambientais. O caráter multifacetado e a 
análise crítica em reconhecer o ambiente e toda a sua composição, dever prover 
um entendimento amplo dos conceitos de impacto ambiental, degradação e 
dano ambiental para uma possível avaliação e análise econômica destes fatos53.

O principal objetivo, da valoração econômica ambiental, é de estimar os 
custos sociais, de forma que se possam utilizar os recursos ambientais escassos 
ou, ainda, incorporar os benefícios sociais advindos do uso desses recursos. Na 
visão dos economistas, estes, estimam valores ambientais, de maneira, a tornar 

51 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental 
no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 177-178.

52 GONDIM, Glenda Gonçalves. Responsabilidade civil sem dano: da lógica reparatória à lógica inibitória. 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná – UFPR, Curitiba, 2015, p. 140-141.

53 CANES, Suzy Elizabeth Pinheiro; MENEGAES, Janine Farias; MAGANO, Deivid Araújo et al.A 
interrelação da valoração econômica do impacto ambiental. In: Acta Iguazu, Cascavel, vol. 5, n. 1, 
2016, p. 111-112.
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este valor comparável com outros valores de mercado, de forma a permitir a 
tomada de decisões envolvendo recursos ambientais. Ou seja, o que desejáva-
mos é a inclusão dos benefícios, e, consequentemente os custos ambientais, 
onde a análise do custo/benefício envolve os recursos ambientais54.

A partir do momento em que a responsabilidade caminha junto com essa 
consciência de que é preciso repensar sobre os riscos e danos de cada atividade 
a ser desenvolvida, percebeu-se que no intuito de evitar danos não se pode 
paradoxalmente correr o risco de estagnar o desenvolvimento freando ações 
sem que se entenda que alguns danos são inerentes ao desenvolvimento das 
atividades técnico-científicas. Desta forma, percebeu-se que amenizar os danos 
e evitá-los na medida do possível é uma tarefa também desempenhada pelo 
Direito através da responsabilidade civil. Entretanto é preciso saber que numa 
sociedade pós-industrial o preço que se paga pelo desenvolvimento, muitas 
vezes envolve riscos sobre os quais nem sempre se pode controlar55.
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Capítulo 7

BrumaDinho e as multas apliCaDas  
em Crimes Contra o meio amBiente:  

há saíDas possíveis para as  
DemanDas soCioamBientais?

Luiz Carlos Garcia
Gustavo Marcel Filgueiras Lacerda

“É o projeto da casa, é o corpo na cama
É o carro enguiçado, é a lama, é a lama...” 

(Tom Jobim)

Há três anos uma tragédia, ainda que padeça de questões que são crimino-
sas, porém uma tragédia, aconteceu em Bento Rodrigues, próximo a Mariana. 
A barragem rompeu e um mar de lama, além de ceifar vidas – em sentido 
amplo – destruiu tudo por onde passou e culminou com a poluição sem pre-
cedentes do Rio Doce. Agora menos de uma semana, uma nova tragédia, em 
Brumadinho. Uma outra barragem se rompe, devasta toda uma região e deixa 
um lastro ainda incalculável de mortes e destruição. 

Conforme Valente1, em reportagem publicada no jornal eletrônico Agên-
cia Brasil, com números chocantes, na data do dia 13 de fevereiro de 2019, 166 
mortos e 155 pessoas desaparecidas. Diante desse fato, Brumadinho, Minas 
Gerais e o Brasil estão de luto. E isso é o resultado de uma política econômica, 
governamental e social que privilegia o lucro de maneira absoluta e que relega 
o meio ambiente e o ser humano a mero instrumento, dispensável muitas 
vezes, para se alcançar a ideia patológica de progresso que assola a atualidade.

Mas afinal, o que lastreia do ponto de vista social e jurídico ambas as 
situações? É possível compatibilizar desenvolvimento e sustentabilidade? O 
que a presente análise busca é fazer esse recorte, lançando mão de pesquisa 

1 VALENTE, Jonas. Número de mortos em Brumadinho chega a 166. Agência Brasil, 13 fev. 2019. Dis-
ponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/numero-de-mortos-embrumadinho 
-chega-166> Acesso em: 15 fev. 2019.
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feita em processos administrativos ambientais junto à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, para que se 
possa problematizar não só a forma como o Direito vem tratando as questões 
ambientais, mas como a cultura atual leva a uma realidade que não possui 
outro fim que não a destruição geral e irrestrita.

Um empreendimento que traz impactos ambientais da envergadura de ativi-
dades de mineração – em regra empreendimentos de grande porte e grande poten-
cial poluidor – carecem de uma seriedade no que tange todo seu processo, desde a 
viabilidade de sua implantação, afinal teoricamente o resultado do Estudo de Im-
pacto Ambiental (EIA) pode ser no sentido da não implantação, passando por seu 
acompanhamento/monitoramento e sua finalização. Esse processo todo é o que 
a legislação e especialistas denominam Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).

A AIA configura-se como mecanismo pelo qual os entes do Estado – Con-
selho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), Secretarias Estaduais e demais 
órgãos – podem avaliar previamente os projetos e acompanha-los em todas as fases 
da implantação, inclusive o fechamento. Possui diversas funções, tais como: servir 
como, instrumento de negociação social e instrumento de gestão ambiental2. 

Desta feita, um processo de AIA adequado em todas as suas fases – tria-
gem, scoping, elaboração do EIA/RIMA, revisão, audiência pública, decisão 
e acompanhamento - é fundamental para se chegar as melhores alternativas 
bem como ao monitoramento devido dos empreendimentos, de forma a 
garantir o respeito ao que fora definido no EIA e na licença, e ainda a res-
ponsabilização dos envolvidos. Cada etapa da AIA – antes, durante e após 
o licenciamento ambiental – é fundamental para que os objetivos sejam de 
fato alcançados. Falhas em qualquer uma das etapas pode gerar consequên-
cias que prejudicaram o escopo do instrumento, cujo potencial para a gestão 
ambiental é muito grande3.

Aponta Sanchez4 e Morgan5 que há uma fraqueza inerente ao processo de 
AIA, pois esta é dirigida pelo proponente, e quase nunca é uma possibilidade 
real a não realização do projeto. De modo que, em que pese haver a análise do 
órgão governamental, ela se baseia no produto do EIA e este é patrocinado e 
dirigido pelo proponente que pode facilmente estar inquinado a determinados 
resultados, podendo viciar a tecnicidade deste no que diz respeito a ser total-
mente fidedigno a avaliação e apontamentos necessários.

2 SANCHEZ, L.E. As etapas iniciais do processo de Avaliação de impacto ambiental, São Paulo. Secre-
taria do Meio Ambiente, 1993, p. 75.

3 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 120.
4 SANCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 

2008, p. 80.
5 MORGAN, R. K. Environmental impact assessment: the state of the art. Impact Assessment and Project 

Appraisal, v. 30, nº 1, p. 5-14, 2012, p. 09.
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Os procedimentos de fiscalização e autuação nem sempre são fáceis e se 
mostram eficazes na promoção da efetividade das propostas e da própria lei. 
Por meio de multas – viés administrativo – além de muitas vezes o oferecimen-
to de denúncias em regra feitas pelo Ministério Público – utilização da Ação 
Civil Pública na defesa do meio ambiente enquanto direito difuso – busca-se 
tornar os dispositivos legais mais eficazes. Entretanto, como será elucidado, 
tais multas algumas vezes não são adimplidas, ou mesmo possuem valores 
baixos – especialmente quando se considera o poder econômico dos agentes 
infratores - de modo a gerar uma situação/sentimento de nítida impunidade.

Se não há no Brasil de modo geral uma cultura de proteção ambiental, 
em que pese a Constituição da República Federativa do Brasil ser expressa no 
que tange a proteção do meio ambiente equilibrado, nas formas em que se ma-
nifeste – natural, artificial, cultural e do trabalho -  para essa e futuras gerações 
– artigos 5º, §2º e 2256, CRFB/88, a ausência de punições efetivas acabam por 
corroborar com uma realidade de descumprimento da lei e de negligência com 
o meio ambiente e com as pessoas. Afinal precisa-se compreender que falar de 
meio ambiente é falar de uma interação entre as pessoas e os meios nos quais 
estão inseridas.

Garcia7, em pesquisa realizada em 30 processos administrativo ambien-
tal localizados na Superintendência Regional de Meio Ambiente (SUPRAM) 
Metropolitana, órgão vinculado a SEMAD, de mineradoras do quadrilátero 
ferrífero de Minas Gerais, no ano de 2016, dentre outras variáveis, investigou 
os valores das multas cobradas e a forma de cobrá-las, objetivando analisar se 
o valor cobrado, principalmente em comparação com a arrecadação desses 
empreendimentos, possuía características que indicam uma efetividade quanto 
a conduta por parte dos empreendedores.

Importante salientar que da inteligência do artigo 225 da CRFB/19888, 
infere-se que do dano ambiental pode decorrer cumulativamente, sem con-
figuração de bis in idem, ou seja, da punição mais de uma vez pelo mesmo 
ato em uma tripla responsabilização do agente causador, quais sejam, a 
responsabilização penal, administrativa e a civil9. No caso específico desse 
estudo, o enfoque é na responsabilização administrativa. 

6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < ht tp://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 15 fev. de 2019.

7 GARCIA, Luiz Carlos. Eficiência do processo administrativo ambiental: estudo de caso das mineradoras 
do Quadrilátero Ferrífero (MG). Dissertação apresentada ao Programa de Pós - graduação em Engenha-
ria Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Orientador: Alberto de Freitas Castro Fonseca. 
Repositório Institucional/ UFOP, 2017, p. 32. Disponível em: <http://www.repositorio.ufop.br/handl 
e/123456789/9168>. Acesso em: 28 jan. de 2019. 

8 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < ht tp://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 15 fev. 2019.

9 GIRAUDEAU, Roger Christian. Responsabilidade por danos ambientais. São Paulo, 2009, p. 112.
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A responsabilização do empreendedor na seara administrativa é ob-
jetiva, ou seja, não se faz necessário que se comprove a culpa por parte do 
empreendedor, bastando a ocorrência ou risco de ocorrência do dano. Assim 
sendo, uma vez realizada a fiscalização, identificada a infração e realizado 
o processo administrativo ambiental – exercício por parte do Estado de seu 
dever de monitoramento enquanto parte da AIA -  o autuado pode sofrer 
uma das sanções previstas no artigo 56 do decreto estadual nº 44.484/2008, 
que traz que de acordo com a infração uma sanção será aplicada que pode 
ir da advertência a suspensão total das atividades. De todos os processos 
analisados, apenas dois tiveram penalidades diversas da prevista no inciso II 
do artigo 56 – multa simples.

Em trabalho na área da economia, Júlia Gallego Ziero Uhr e Daniel 
de Abreu Pereira Uhr10, analisaram como os valores das multas afetam a 
conduta dos agentes econômicos. Dentre as observações feitas, trazem um 
fato bastante razoável na lógica capitalista, do ponto de vista do agente eco-
nômico, o empreendimento atuará de acordo com o que economicamente 
mais viável. Ou seja, um empreendimento minerário no momento de lançar 
efluentes em desacordo com a lei no leito de um rio, irá calcular se o valor 
que por ventura poderá vir a pagar pela infração é economicamente viável 
em relação ao lucro que terá. Assim, é bem claro que pensar a alteração de 
conduta do empreendedor passa pela problematização de como as infrações 
e sanções são colocadas e efetivadas.

A história do regulador em aplicar e garantir a lei é a principal fonte de 
informação para as firmas. Então, a firma observa a história do regulador em 
aplicar sanções sobre ela e sobre suas vizinhas. Quando a firma percebe que a 
autoridade ambiental faz cumprir a lei, isto é, aplica multas e demais sanções 
sobre ela e em firmas da mesma região ou localidade, ela ajusta para cima suas 
expectativas quanto à probabilidade dela ser descoberta e punida.11 

A pontuação dos autores e autoras é extremamente lúcida, haja vista 
que, sabendo de uma chance – algumas vezes grande – de haver impunidade 
quanto a infração cometida não um incentivo real para que o empreendedor 
haja em acordo com o que preconiza a legislação ambiental. Até porque, agir 
de maneira contrária muitas das vezes é mais lucrativo e menos trabalhoso 
para o mesmo. Assim sendo, o tipo de mensagem que o estado passa enquanto 
regulador formal é crucial para definir como será a conduta do empreendedor.

10 UHR, Júlia Gallego Ziero. UHR, Daniel de Abreu Pereira. Infrações ambientais e a reputação do regu-
lador: análise em dados de painel para o Brasil. Estudos Econômicos. Vol. 44, n.1, p. 69-103, jan-mar. 
São Paulo, 2014, p. 94.

11 SHIMSHACK; WARD, 2005 apud UHR, Júlia Gallego Ziero. UHR, Daniel de Abreu Pereira. Infrações 
ambientais e a reputação do regulador: análise em dados de painel para o Brasil. Estudos Econômicos. 
Vol. 44, n.1, p. 69-103, jan-mar. São Paulo, 2014, p. 102.
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Isso é evidenciado em um dos processos analisados. O empreendimento 
em questão, foi condenado e não pagou a multa no prazo estabelecido após 
a notificação. Transcorridos vários meses, foi solicitado via email – conforma 
autos do processo – pelo empreendedor que fosse emitido certidão negativa 
para empresa participar de procedimento licitatório. Com a negativa diante 
do débito existente, o empreendedor solicitou insistentemente para que fosse 
exarado o documento para pagamento do débito, dispensando inclusive qual-
quer espécie de parcelamento. Ou seja, a motivação para que fosse adimplido 
o débito não foi a condenação e sim a necessidade de estar quite com o Poder 
Público para continuar seus investimentos.

Como se sabe e é inclusive preconizada na lei, a relação entre a sociedade 
e o uso do meio ambiente deveria se dar de maneira harmônica. Infelizmente 
a compatibilização, avanço econômico e uso equilibrado e sustentável do meio 
ambiente ainda representa um desafio para os Estados modernos12. A ausência 
de uma cultura de cuidado ambiental, torna ainda mais latente a necessidade 
de atuação do Estado – enquanto regulador – para a promoção da proteção 
adequada ao meio ambiente.

Um empreendimento tem uma razão básica de existir: busca por lucro. 
Inclusive dentro da doutrina do direito empresarial, o que diferencia uma 
sociedade empresária, de uma fundação, por exemplo, é exatamente o obje-
tivo de obtenção de lucro13. Assim sendo, uma das formas de se chegar até o 
empreendedor e promover uma conduta de cuidado com o meio ambiente 
é exatamente a sanção que atinja o lucro – seja ela a suspensão de atividade, 
perda de licenças, impossibilidade de negociar com o poder público e a mais 
usada – a multa.

A tabela abaixo traz a mediana dos valores das multas aplicadas nos 
processos administrativos ambiental investigados, bem como valor mínimo e 
máximo em cada empreendimento.

Empreendimento Mediana Valor Mínimo Valor Máximo

A 8.125,89 2.773,25 50.437,28

B 21.446,77 21.446,77 21.446,77

C 6.122,11 965,13 12.610,81

D 4.939,59 609,23 28.428,25

Tabela 1.  Valores mediano, mínimo e máximo das  
multas aplicadas aos empreendimentos em dólares (US$)

12 TOMIYAMA, Solange. Critérios para identificação dos princípios de direito ambiental. Tese (Doutora-
do em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 288.

13 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. 2. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 37.
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A mediana dos valores das multas é bem elucidativo no sentido de de-
monstrar que não se está diante de valores altos. Ou seja, os empreendimen-
tos ainda pagam multas que podem ser consideradas baixas, tendo em vista 
especialmente a importância de tais provimentos para a sociedade. No Brasil 
a penalidade de multa tem basicamente duas características: punir o infrator 
pelo ato cometido e incentivá-lo a não cometer novamente tal ato, é o prele-
ciona Ferreira14, Boschi15, dentre outros autores quando dissertam acerca das 
finalidades da pena. Assim sendo, o valor da multa se torna essencial para o 
cumprimento de ambas as finalidades.

De um lado, se o valor da multa é muito baixo – e obviamente a ideia 
de alto ou baixo deverá possuir lastro em questões básicas como a infração 
cometida, se o empreendimento é reincidente ou não, o poder aquisitivo do 
empreendimento – o empreendedor aferirá com certa facilidade que a manu-
tenção ou a reincidência no ato infracional contra o meio ambiente é finan-
ceiramente viável. Ou seja, causar dano ao meio ambiente, responder admi-
nistrativamente e pagar a multa é mais “barato” que se precaver e investir em 
formas sustentáveis de exploração. Bem como implementar ou não medidas 
que por ventura tenham sido determinadas ainda no processo de licenciamen-
to. Mesmo que não seja uma postura a ser adotada por muito tempo, o dano 
ambiental é sempre algo que traz consequências sérias e que podem impactar 
de maneira permanente. Assim, mesmo que seja uma política por parte do 
empreendimento que seja implementada por pouco tempo, é preocupante.

Prosseguindo um pouco mais, este valor da multa, enquanto sanção, 
além de, a depender do faturamento desse empreendimento não ser efetiva-
mente uma punição – alguns valores mínimos e mesmo máximos aplicados 
como demonstrado na tabela são irrisórios diante do faturamento de grandes 
empreendimentos minerários – acaba por sinalizar de maneira negativa para 
todo o estado. Ou seja, não só o empreendimento autuado e multado, mas 
outros do mesmo setor e de setores variados estarão visualizando na postura 
do agente regulador, o Poder Público, uma postura que não o leva a repensar 
sua atitude frente ao meio ambiente.

Interessante comparação a ser feita é relativo à como impactou as multas 
pagas em relação ao faturamento dos empreendimentos naquele determinado 
ano. Quando se trabalha com os maiores valores pagos pelos empreendimen-
tos, temos o seguinte cenário: o valor mais alto pago pelo empreendimento A, 
em razão de multa por lançamento de efluentes líquidos oriundos das bacias 
de sedimentação; e disposição de resíduos sólidos de forma inadequada na 

14 FERREIRA, Gilberto. Aplicação da pena. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 80.
15 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006, p. 125.
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pilha de estéril causando contaminação do solo, no valor de US$ 50.437,28 
(cinquenta mil, quatrocentos e trinta e sete dólares e vinte e oito centavos). No 
mesmo ano este empreendimento faturou em lucro líquido US$3,18 bilhões 
de dólares, segundo o site de notícias globo.com.

Quando trabalhado o empreendimento B – em que pese não ter havido 
ainda o final do processo – o valor da multa foi US$ 21.446,77 (vinte e um 
mil, quatrocentos e quarenta e seis dólares e setenta e sete centavos) – em razão 
de causar poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte 
ou possa resultar em danos aos recursos hídricos, dos ecossistemas ou que pre-
judique a saúde, segurança e o bem estar da população – conforme AI lavrado 
na ocasião. No mesmo ano a receita líquida do empreendimento foi de US$ 
265 milhões de dólares.

O empreendimento C pagou como multa de maior monta, o valor de 
US$ 12.610,81 (doze mil, seiscentos e dez dólares e oitenta e um centavos), au-
tuada por estar operando sem licença de operação – LO, com atividade efetiva 
ou potencialmente poluidora. Nesse ano o empreendimento fechou com um 
lucro líquido de US$ 4,45 bilhões de dólares.

Por fim o empreendimento D pagou como maior valor de multa US$ 
28.428,25 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e oito dólares e vinte e cinco 
centavos) – em razão de ter sido aferido que a havia o lançamento de resíduos 
sólidos causadores de degradação ambiental. Neste mesmo ano a autuada ob-
teve um lucro líquido de US$ 145,33 milhões de dólares. 

Pode ser realizada comparação muito simples com outra aplicação do 
Poder de polícia do Estado no que se refere ao uso da multa. A média salarial 
do brasileiro no ano de 2017 – segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) – é de R$2.227,50 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais 
e cinquenta centavos), correspondendo a US$742,50 (setecentos e quarenta e 
dois dólares e cinquenta centavos), correspondendo a um faturamento bruto 
anual médio – devido ao montante não justifica falar em valores líquidos – de 
US$8.910,00 (oito mil, novecentos e dez dólares). 

A multa por dirigir sob influência de álcool, segundo tabela do De-
partamento Estadual de Trânsito (DETRAN), é no valor de R$ 2.934,70 ou 
US$978,23 (novecentos e setenta e oito dólares e vinte e três centavos). Ou seja, 
se um cidadão no Brasil receber uma multa por dirigir sob influência de álcool 
ele pagará – por sanção do Estado – um valor maior que um mês de salário. O 
valor da multa corresponde a 10% (dez por cento) do faturamento anual que 
o mesmo percebeu. 

Portanto, é nítido que há uma disparidade entre o exercício punitivo do 
Estado no que tange os valores de multas aplicadas a infrações diversas. Da 
comparação feita, em relação a valores de multas, entre infrações de trânsito 
e infrações ambientais, considerando o agente infrator, a punição é muito 
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maior – do ponto de vista do impacto financeiro – sobre o cidadão que sobre 
o empreendimento. 

Novamente, é relevante a análise do ponto de vista de qual mensagem está 
sendo emitida pelo Estado, enquanto agente regulador, a sociedade. No caso 
ambiental aos empreendimentos em especial. Quando o impacto financeiro é 
praticamente imperceptível em relação ao infrator, de fato há efetividade do 
ponto de vista da coibição da prática de tal ato? Considerando que o regulador 
formal é no Brasil a principal fonte de informação e de fomento da mudança de 
conduta do empreendedor16, a ação desse por meio do processo administrativo 
ambiental e suas consequências – a multa é a mais usada dentre elas – é funda-
mental na busca por atitudes que priorizem e respeitem o meio ambiente.

A única maneira de se conseguir ações efetivas em relação a políticas 
socioambientais é mudar radicalmente a concepção que temos na atualidade 
da relação Estado, capital e sociedade. Ou busca-se uma alteração severa no 
sentido de priorizar as questões humanas e ambientais – e isso é incompatível 
com o sistema nos moldes atuais – ou genocídios como o de Brumadinho 
continuarão acontecendo. E trata-se do pior tipo de crime, afinal sempre, pela 
lógica atual, há atenuantes para tais condutas e ações. Temos uma sociedade 
inteira com as mãos sujas de lama, seiva e sangue.
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1. INTRODUÇÃO 

A concepção de desenvolvimento sustentável foi sendo, paulatinamente, 
construída pela sua inserção em instrumentos internacionais e nacionais que 
buscavam alinhar o crescimento econômico com desenvolvimento social, sem 
olvidar a proteção ambiental, pilares tradicionais deste princípio ao qual, pos-
teriormente, foram sendo incorporados novos elementos. 

A Conferência  de Estocolmo   de   1972 considerada como um marco 
histórico, ao contar com a participação de múltiplos Estados, originou um 
instrumento de Direito Internacional (a Declaração de Estocolmo) com o in-
tuito de coordenar esforços direcionados para a proteção ambiental, incluindo 
como ponto-chave o desenvolvimento sustentável1. Não que nenhuma outra 
ferramenta tenha sido criada antes disso – pode-se citar, como exemplo, a Con-
venção relativa à preservação da Fauna e Flora em seu Estado Natural (1933) e 
a Convenção Internacional sobre a regulação da pesca da baleia (1946) – mas 
1972  marcou  o  ano  em  que  o  conceito  de  desenvolvimento sustentável  
começou  a  ser  elaborado, estabelecendo,  pela  primeira  vez, a  conexão  
entre proteção  ambiental, crescimento econômico e desenvolvimento social. 
No período de 1972 a 1992, ano de outra grande Conferência sobre meio 
ambiente, conforme comentaremos, surgiram vários tratados e instrumentos 
específicos, como é o caso do Relatório Brundtland (1987), que adotou nova 
concepção para a proteção ambiental ao insculpir a responsabilidade de pre-
servar para as gerações presentes e futuras.

1 SACHS, Ignacy.  O Desenvolvimento Sustentável: do conceito à ação, de Estocolmo a Joanesburgo.  
In: Proteção Internacional do Meio Ambiente. VARELLA, Marcelo Dias e BARROS-PLATIAU, Ana 
Flávia (orgs.). Brasília: UNICEB/UnB/UNITAR, 2009.

Capítulo 8

os oBJetivos Do Desenvolvimento  
sustentável e sua inCorporação pela  

união europeia e pelo Brasil



Desenvolvimento sustentável na ContemporaneiDaDe 85

Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), na qual foram pro-
duzidos importantes documentos relativos à proteção ambiental, tais como 
a Declaração para o meio ambiente, a Agenda 21, a Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade 
Biológica. Na evolução da recente história  do Direito Ambiental,  uma ex-
tensa  gama de princípios foi desenvolvida, levando em  conta duas premissas  
básicas: (i) a poluição gerada por um país pode atingir outros (“transboundary 
pollution”)2; (ii) um Estado sozinho  não  consegue  resolver  os  problemas  
ambientais globais; premissas essas ancoradas na concepção de desenvolvimen-
to sustentável e sua correlativa evolução. 

Desde 1972, tem-se observado que os dispositivos utilizados tanto no 
Direito Internacional Ambiental quanto nos ordenamentos jurídicos internos 
e regionais tendem a ser similares, muito em função da sua relativa novidade, 
que o insere em um único paradigma – alcançar um maior grau de proteção 
ambiental. Agora bem, a base principiológica do direito ambiental, em suas 
distintas vertentes (internacional, regional e nacional), continua em pleno de-
senvolvimento e evolução, e tem sido construída levando-se em consideração 
as duas premissas básicas supracitadas.   

O enfoque do presente trabalho será analisar a concepção, evolução e 
aplicação do desenvolvimento sustentável, a partir da tridimensionalidade tra-
dicional (seus pilares) agregando-se, ainda, as novas premissas dispostas nos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda 2030, buscan-
do estabelecer a correspondência destes com os sistemas da União Europeia e 
do Brasil, sem que haja, necessariamente uma perspectiva comparada, mas sim 
de verificação da incorporação dos ODS nas legislações europeia e brasileiras, 
bem como de sua aplicação geral pelos respectivos ordenamentos.

A metodologia de trabalho deverá centrar-se    nos    aspectos    principais 
estabelecidos para uma pesquisa interdisciplinar que envolve temas de direito am-
biental e seu tratamento pelo Direito Europeu e pelo Direito Brasileiro, devido 
especialmente ao caráter específico e singular que deve estar presente em toda aná-
lise de um sistema jurídico cujo foco se baseia em alcançar o crescimento econô-
mico com a devida proteção  ambiental.  Neste sentido, devem-se utilizar métodos 
que permitam analisar a evolução e aplicação dos ODS no marco de um sistema 
regional (no caso a União Europeia) e nacional (no caso o Brasil).  Os métodos 
histórico e indutivo permitirão estabelecer as premissas conceituais e práticas vin-
culadas aos ODS no marco do processo de incorporação dos mesmos pela União 
Europeia e pelo Brasil e, ainda, para que se possa estabelecer em que medida eles 
impactam na formação do sistema ambiental regional e nacional.

2 SHAW, Malcolm  N.  International  Law.  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2008, pp. 844-901.
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2. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO ELEMENTO 
PROPULSOR PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL3

No contexto mundial do pós-guerra, o capitalismo experimentou um dos 
seus momentos de maior desenvolvimento. O período de tempo compreen-
dido entre 1945 e 1975 foi marcado por grande crescimento econômico e 
expansão da industrialização, muito em função da reconstrução europeia e da 
ascensão japonesa. Mas este foi também o momento em que o mundo come-
çou a perceber os efeitos nefastos do modo de produção capitalista.

Nesse contexto, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
Humano, ocorrida em Estocolmo, em 1972, serviu como um marco do de-
senvolvimento do Direito Ambiental Internacional, em grande parte devido à 
criação do conceito de desenvolvimento sustentável. Ele foi essencial para gerar 
consenso entre posições antagônicas: os que defendiam a completa estagnação 
do crescimento econômico, prevendo um futuro catastrófico para a humani-
dade em função da degradação ambiental, e os que defendiam o crescimento a 
todo custo, alegando que a temática da proteção ambiental servia ao interesse de 
países desenvolvidos, que tencionavam ir contra a industrialização de países pe-
riféricos. Fato é que, a partir de 1972, os radicalismos foram sendo deixados de 
lado em razão do surgimento de um desenvolvimento sustentável, que elucidou 
a conexão existente entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental.

O princípio do desenvolvimento sustentável se baseia em dois tipos de 
solidariedade que se complementam, bem elucidado nas palavras de Sachs4 “a 
solidariedade sincrônica com as gerações presentes e a solidariedade diacrô-
nica com as gerações futuras.” Para Silva, o “princípio do desenvolvimento 
sustentável conduz, portanto, os Estados a adotarem uma visão holística, da 
interdependência da biosfera, das relações entre os seres humanos e destes com 
o meio ambiente, quer dizer, integrar as políticas de desenvolvimento e meio 
ambiente.”5 Viana6 traduziu bem a necessidade dessa integração

3 Parte das ideias aqui contidas foram anteriormente desenvolvidas em MATA DIZ, Jamile Bergamaschi-
ne; SOARES ALMEIDA, Felipe Toledo. A incorporação dos princípios ambientais internacionais pelo 
sistema jurídico brasileiro e a promoção da sustentabilidade ambiental. In: Direito e sustentabilidade. 
CUNHA, Belinda Pereira; SILVA, Maria dos Remédios Fontes; DOMINGOS, Terezinha de Oliveira 
(Coord.). Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 111-138. Disponível em: <www.publicadireito.com.br/
artigos/?cod=cff131894d0d56ca>, acesso em 09 abr 2016 com acréscimos e modificações.

4 SACHS, Ignacy.  O Desenvolvimento Sustentável:  do conceito à ação, de Estocolmo a Joanesburgo.  
In: Proteção Internacional do Meio Ambiente. VARELLA, Marcelo Dias e BARROS-PLATIAU, Ana 
Flávia (orgs.). Brasília: UNICEB/UnB/UNITAR, 2009, p. 28.

5 SILVA, Solange Teles da. O Direito Ambiental Internacional. (Coleção Para Entender). Belo Horizonte: 
Del Rey, 2009, p. 105

6 VIANA, Rui Geraldo C. A política ambiental em nível internacional e sua influência no direito pátrio.  
In: O direito internacional no terceiro milênio. FONSECA, Roberto Franco e BAPTISTA, Luiz Otavio 
(orgs.). São Paulo: LTr, 1998, pp. 924.
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E a única solução viável, tanto nesse campo como em qualquer outro, é a 
ponderação, ou seja, a aplicação das leis e dos princípios internacionais que 
regem a política de proteção ambiental, de forma coerente, levando-se em con-
sideração as atividades peculiares existentes em cada região, de forma que não 
se agrida e nem se prejudique todo um setor da comunidade, preservando-se, 
de forma efetiva, o ideal de um equilibrado desenvolvimento sustentado.

Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
forneceu uma grande contribuição para a construção jurisprudencial do prin-
cípio em conexão com os direitos humanos. No Case of the Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni Community v. Nicaragua, em que uma comunidade indígena con-
testou uma concessão governamental para uma madeireira a fim de explorar 
as suas terras (que ainda não haviam sido demarcadas) que causaria grave dano 
ambiental e à vida da comunidade, a CIDH entendeu a necessidade da preser-
vação tanto da cultura quanto do modo de subsistência daquela população, 
afirmando que

Comunidades indígenas, em razão da sua própria existência, têm o direito de 
viver livremente em seu próprio território; os fortes laços dos indígenas com a 
terra devem ser reconhecidos e entendidos como uma das bases fundamentais 
da sua cultura, da sua vida espiritual, da sua integridade e da sua sobrevivên-
cia econômica. Para comunidades indígenas, relações com a terra não são 
meramente uma questão de posse e produção, mas um elemento material e 
espiritual que eles devem aproveitar ao máximo, até mesmo para preservar o 
seu legado cultural e transmiti-lo para as gerações futuras.7

Em outras duas ocasiões, da Indigenous Community Yakye Axa (6 de feverei-
ro de 2006) e da Indigenous Community Sawhoyamaxa (29 de Março de 2006), a 
Corte determinou a devolução de terras indígenas que haviam sido comercia-
lizadas pelo Paraguai às populações indígenas, em razão da vulnerabilidade e 
marginalização social a elas provocada.8

Como metaprincípio do direito ambiental, o desenvolvimento sustentável 
perpassa toda e qualquer iniciativa, de natureza governamental ou não, pública 
ou privada, além de servir como fundamento mandamental para a criação de 

7 IACtHR, Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment of August 31, 
2001, p. 74, para. 149. No original: Indigenous groups, by the fact of their very existence, have the right 
to live freely in their own territory; the close ties of indigenous people with the land must be recognized 
and understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their 
economic survival. For indigenous communities, relations to the land are not merely a matter of posses-
sion and production but a material and spiritual element which they must fully enjoy, even to preserve 
their cultural legacy and transmit it to future generations.

8 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, Separate Opin-
ion of Judge Cançado Trindade, p. 183, para. 129.
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novos princípios, normas e atos que promovem a devida proteção ambiental. 
Ainda, apesar de críticas vinculadas ao seu caráter não vinculante e até mesmo à 
categorização de princípio do direito internacional, conforme Lowe9, é inegável 
que o desenvolvimento sustentável foi alçado à condição de metaprincípio ao 
estabelecer a busca “por equilíbrio dos interesses conflitantes de crescimento 
econômico, proteção ambiental e justiça social, seja em decisões judiciais, seja na 
elaboração de normas e políticas a nível nacional e internacional.”10

Ainda, a construção “top to bottom” que caracteriza o desenvolvimen-
to sustentável demanda a concretização dos três tradicionais pilares sobre os 
quais encontra-se alicerçado: alcançar o crescimento econômico, com proteção 
ambiental e desenvolvimento social, premissas básicas que devem nortear toda 
atuação pública e privada; acrescidos também os fundamentos da paz e demo-
cracia estabelecidos pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

2.1. A evolução progressiva do desenvolvimento sustentável e sua 
incorporação pelo sistema internacional, europeu e nacional

É preciso ressaltar, inicialmente, a natureza extremamente geral e abs-
trata do princípio. Ele não fornece soluções de aplicabilidade prática, mas 
se constitui num valor a ser seguido, como um ideal na formulação de 
políticas públicas e no desenvolvimento da legislação e da jurisprudência, 
tanto nacional quanto internacional. A sua figuração no preâmbulo de um 
tratado internacional dá alguma ideia dos objetivos que os seus dispositi-
vos mais práticos perseguem. Por exemplo, na Declaração da Conferência 
da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, o conceito de desenvolvimento 
sustentável permeia todo o documento, com destaque para o Princípio 1: 
“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao des-
frute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade 
tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a 
solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 
presentes e futuras.”11

Em 1987, o Relatório da Comissão Brundtland, intitulado Nosso Futuro 
Comum tendo em mente a solidariedade com as gerações futuras e presentes, 
definiu o desenvolvimento sustentável como aquele “que atende às necessidades 

9 LOWE, Vaughan. Sustainable development and unsustainable arguments. In: International   law   and   
sustainable   development:   past   achievements   and   future challenges. BOYLE, Alan E and FREE-
STONE, Daniel(eds.). Oxford: Oxford University, 1999.

10 CORREA, Fabiano de Andrade. Marcos jurídicos para o desenvolvimento sustentável: oportunidades e 
desafios da via regional. Revista Pontes - Informações e Análises sobre Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável, vol. 09, n. 09. Genebra: ICTSD, novembro de 2013, p. 05.

11 Princípio 1 da Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano.
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do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 
as suas próprias necessidades.”12

Passados 20 anos, o desenvolvimento sustentável foi reafirmado na Confe-
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a co-
meçar pela Declaração oriunda da Convenção: “O direito ao desenvolvimento 
deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as 
necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e 
futuras.”13 Assim como em 1972, o conceito de desenvolvimento permeia todo o 
documento, atuando como eixo estruturante dos demais princípios. Também a 
Agenda 21, um extenso documento formulado no âmbito da Rio/92, que serve 
como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades susten-
táveis e é guiada pelos pilares da proteção ambiental, justiça social e eficiência 
econômica, ampara-se integralmente na ideia de desenvolvimento sustentável14. 

No que tange à aplicação deste princípio pelos tribunais internacionais, 
deve-se citar que a Corte Internacional de Justiça também já se pronunciou 
acerca do princípio, no Caso do Projeto Gabčíkovo–Nagymaros:

Essas novas normas devem ser consideradas e estas novas exigências devida-
mente apreciadas não apenas quando os Estados realizam novas atividades, 
mas também quando eles dão prosseguimento às atividades que se iniciaram 
no passado. O conceito de desenvolvimento sustentável traduz bem essa 
necessidade de conciliar desenvolvimento econômico e proteção ambiental. 
(tradução livre)15

Em relação à sua previsão normativa pelo sistema europeu, deve-se men-
cionar, conforme será analisado posteriormente que o desenvolvimento sus-
tentável elenca-se como objetivo da União Europeia (UE), conforme dispõe o 
artigo 3º, numerais 3 e 5 do Tratado de Lisboa, buscando, justamente, conferir-
-lhe um tratamento diferenciado que irá perpassar todo o sistema jurídico, 
político, social e econômico da UE. 

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, a utilização do princípio 
do desenvolvimento sustentável também se deu como um valor a ser seguido, 

12 World Commission on Environment and Development. Our Common Future, Oxford University Press, 
1987, p.  40. 

13 Princípio 3 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.
14 MATA DIZ, Jamile Bergamaschine; SOARES ALMEIDA, Felipe Toledo. A incorporação dos prin-

cípios ambientais internacionais pelo sistema jurídico brasileiro e a promoção da sustentabilidade am-
biental. In: Direito e sustentabilidade. CUNHA, Belinda Pereira; SILVA, Maria dos Remédios Fontes; 
DOMINGOS, Terezinha de Oliveira (Coord.). Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 111-138. Disponível

15 I.C.J. Reports 1997, Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), p. 78, para. 140. Digno de nota 
foi o voto do Juiz C. J. Weeramantry que, inclusive, advogou pelo reconhecimento do desenvolvimento 
sustentável como princípio do direito internacional. 
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a começar pela Constituição da República, em seu art. 225 que dispõe “To-
dos 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.”16

Apesar de não citar a expressão “desenvolvimento sustentável”, o texto 
constitucional traz a ideia de solidariedade sincrônica com as gerações pre-
sentes e a solidariedade diacrônica com as gerações futuras, mencionada por 
Sachs17 e pela Comissão Brundtland.

Ainda, quando se trata da aplicação pelo sistema nacional, pode-se men-
cionar que o STF se pronunciou acerca do princípio, considerando-o um 
preceito fundamental da Constituição Federal de 1988. Na Ação Direta de 
Preceito Fundamental (ADPF) 101, o arguente - a Presidência da República 
- sustentava que várias decisões judiciais estavam sendo proferidas em contra-
riedade com as portarias da Decex, Secex, Conama e Decretos Federais, que 
proibiam a importação de pneus usados em razão da proteção da saúde públi-
ca e proteção do meio ambiente. 

No voto vencedor, a Relatora Ministra Carmen Lucia, além de reafirmar 
que o princípio do desenvolvimento sustentável está presente no art. 225 da 
Constituição, argumenta que 

a existência do meio ambiente ecologicamente equilibrado significa não ape-
nas a sua preservação para a geração atual, mas, também, para as gerações futu-
ras. E se hoje a palavra de ordem é desenvolvimento sustentável, esse conceito 
compreende o crescimento econômico com garantia paralela e superiormente 
respeitada da saúde da população, cujos direitos devem ser observados tendo-
-se em vista não apenas as necessidades atuais, mas também as que se podem 
prever e que se devem prevenir para as futuras.18

Neste sentido, conforme veremos, a consonância da atuação pública e 
privada com o conteúdo do princípio elencado na Constituição Federal de 
1988 poderá resultar, inclusive, em medidas protetivas mais elevadas visando 
cumprir o mandamento constitucional. 

Sob o aspecto doutrinário, o princípio vem sendo analisado a partir da 
perspectiva do triple bottom line, criado em 1994 por Elkington, no qual se 
determina que “as organizações devem levar em consideração aspectos não so-

16 Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.
17 SACHS, Ignacy.  O Desenvolvimento Sustentável:  do conceito à ação, de Estocolmo a Joanesburgo.  

In: Proteção Internacional do Meio Ambiente. VARELLA, Marcelo Dias e BARROS-PLATIAU, Ana 
Flávia (orgs.). Brasília: UNICEB/UnB/UNITAR, 2009.

18 ADPF 101, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, DJe-108 DI-
VULG 01-06-2012 PUBLIC 04-06-2012 EMENT VOL-02654-01 PP-00001
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mente econômicos, mas também sociais e ambientais, que se relacionem com 
suas respectivas atividades”.  O conceito recebeu críticas relativas à falta de 
clareza na hora de ponderar e aplicar as variáveis propostas pelo método, po-
rém a importância do triple bottom line é inegável para a manutenção da defesa 
do desenvolvimento sustentável em vários âmbitos, e cada vez mais torna-se 
patente a necessidade de um ordenamento jurídico consistente com o maior 
nível de proteção ambiental.  

O desdobramento da ideia inicialmente adotada por Elkington19 resultou 
em novos parâmetros que foram, paulatinamente, sendo incorporados pela 
doutrina. A título de exemplo, pode-se citar De Carli e Costa20 que ao analisar 
o conceito do referido autor destacam, 

...além dos três elementos propostos por John Elkington, há de se levar em 
conta também, ao perfilar o conteúdo da sustentabilidade, os aspectos polí-
ticos e culturais. Nessa senda, a sustentabilidade estaria firmada em cinco e 
não em apenas três pilares, os quais seriam: lucro empresarial, pessoas, meio 
ambiente natural, meio ambiente do trabalho e cultural e aspectos políticos. 
As relações entre empresa-empregado e empresa-comunidade devem ser cons-
truídas a partir da ética do respeito e do cuidado.

Finalmente, o desenvolvimento sustentável foi inserido como elemento 
fundamental global, destacando-se, especialmente, sua formulação nos cha-
mados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável cujo conteúdo encontra-se 
delineado pela Agenda 2030, considerada como um instrumento de ação que 
deve ser implementada por todos os Estados e organizações (públicas e priva-
das), conforme será analisado à continuação. 

3. A INCLUSÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
COMO OBJETIVO DA UNIÃO EUROPEIA

Antes de analisar a inclusão do desenvolvimento sustentável como ob-
jetivo e valor da União Europeia, deve-se analisar a evolução da política am-
biental no espaço integrado de modo a verificar em que medida a temática foi 
paulatinamente sendo inserida no contexto da integração europeia. 

19 ELKINGTON, John. Enter the Triple Bottom Line. In: HENRIQUES, Adrian; RICHARDSON, 
Julie. The Triple Bottom Line, Does It All Add Up?: Assessing the Sustainability of Business and 
CSR. London. Earthscan Publications Ltd., 2004, p. 1-16. Disponível em: <http://kmhassociates.
ca/resources/1/Triple%20Bottom%20 Line%20a%20history%201961-2001.pdf>, acesso em 09 
abr 2016.

20 DE CARLI, Ana Alice; COSTA, Leonardo de Andrade. Sustentabilidade ambiental: parâmetro necessá-
rio à atividade econômica e requisito essencial à concessão de benefícios fiscais. Quaestio Iuris, vol.09, 
nº. 02, Rio de Janeiro, 2016. p. 847.



Jamile BergamasChine mata Diz / Daniel gaio (orgs.)92

Os debates logrados pela Conferência de Estocolmo com a consequente 
adoção de uma Declaração sobre o meio ambiente, fez com que a então Co-
munidade Europeia convocasse uma reunião de Chefes de Estado e Governo, 
denominada Cúpula de Paris (1972), na qual se reconheceu a importância da 
problemática meio ambiental e onde se determinou às instituições competen-
tes a elaboração de um plano de ação em matéria ambiental.

Não obstante, ainda que se considere a Cúpula de Paris como ponto de 
partida da política comunitária, a Comissão Europeia antes mesmo desta data já 
havia demonstrado interesse em discutir o tema ambiental, segundo se depreen-
de do Memorando dirigido ao Conselho em julho de 1971. Neste documento 
foram propostos os objetivos que a política europeia do meio ambiente deveria 
adotar, assim como os meios jurídicos e financeiros para colocá-los em prática, e 
as ações prioritárias que deveriam ser empreendidas naquele momento.21

Segundo Perales22 foi somente com a adoção de políticas mais profundas 
de integração, que normas comunitárias passaram a ser ditadas sobre a matéria.

La política ambiental es una cuestión relativamente nueva en el ámbito de la 
UE. El Tratado de Roma de 1957 por el que se creó la Comunidad Económica 
Europea no se refería de modo expreso al medio ambiente; sería con poste-
rioridad, cuando la cuestión ambiental surge con fuerza a nivel internacional, 
que la CEE empezaría actuar en este ámbito.

Neste mesmo sentido, afirma Kramer23 que

Conceptos como ‘ambiente’, ‘protección ambiental’ o ‘política ambiental’ estaban 
ausentes en la versión original del Tratado de 1957. A pesar de ello, la Comuni-
dad adoptó, incluso antes de 1987, numerosas medidas de protección ambiental, 
que pueden agruparse bajo la rúbrica general de ‘política ambiental comunitaria’. 
De hecho, poco después de la entrada en vigor de los Tratados de Roma se puso 
de manifiesto que la creación de una Comunidad Económica Europea con un 
mercado común, en el que las fronteras nacionales ya no representarían fronteras 
económicas, hacía surgir la necesidad correlativa de mecanismos comunitarios de 
salvaguardia del hombre y del medio ambiente. De ahí que, desde la finalización 
del período transitorio para la construcción del mercado común, la CE se haya ido 
compro- metiendo cada vez más en actividades de protección del medio ambiente.

Segundo a doutrina24, a primeira norma ambiental adotada pela então 
Comunidade Europeia foi a Diretiva 67/548 da CEE, de 1967 relativa à 

21 MOLINA DEL POZO, Carlos. Manual de Derecho de la Comunidad Europea. Madrid: Dijusa, 2002.
22 PERALES, Carlos de Miguel. Derecho Español del Medio Ambiente. Madrid: Ed. Civitas, 2000, p. 65
23 KRAMER, Ludwing. Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea. (tradução de ALFON-

SO, Luciano Parejo e MOLINA, Ángel Manuel), Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 13-14
24 LEITE, José Rubens Morato. Direito ambiental contemporâneo. São Paulo: Editora Manole, 2004.
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aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
vinculadas à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas.

Essa lacuna não foi motivo para impedir que uma série de padrões a 
serem seguidos sobre a matéria fossem criados e as discussões fossem colo-
cadas em pauta dentro da eurocomunidade, especialmente com o advento 
da Diretiva 70/157, de 6 de fevereiro, sobre níveis de ruídos e da Diretiva 
70/220, de 20 de março, sobre emissões de gases contaminantes por veículos 
a motor25, abrindo espaço para que, a partir deste momento, fossem adota-
das mais de 300 diretivas e regulamentos que abarcavam todas as searas do 
meio ambiente. Somente a partir da década de 70, quando os impactos do 
descaso com o meio ambiente começaram a ser notados através do aumento 
da poluição em dimensões globais, iniciaram-se as discussões para a criação 
de uma agenda ambiental em um nível global, tendo como marco principal 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, confor-
me já analisamos.

E foi também neste ano que o Conselho Europeu adotou, em 22 de no-
vembro, seu primeiro programa de ação relativo ao meio ambiente, frisando 
a necessidade de avançar na construção de uma política ambiental que se inte-
grasse no esquema comunitário, ao estabelecer que 

[...] conforme el artículo 2 del Tratado, es tarea de la CEE promover en la Co-
munidad un desarrollo armonioso de actividades económicas y una expansión 
continua y equilibrada, que ahora no puede imaginarse con ausencia de una 
campaña efectiva para combatir la polución y de una mejora en la calidad de 
vida y la protección del medio ambiente26. 

Sobre este período, escreve ainda Perales que “a partir de 1972 la cuestión 
ambiental formará parte del cuerpo legal de la CEE, primero de modo indirec-
to (como medio para garantizar el mercado común), y después de modo direc-
to, como política que ‘per se’ deba formar parte de los objetivos de la UE”27. 
Porém, controvérsias surgiram acerca dos fundamentos jurídicos necessários 
para determinar a competência comunitária sobre o meio ambiente na Comu-
nidade, já que o artigo 2º do Tratado CEE não atribuía potestades à Comuni-
dade, ou seja, poder para legislar sobre a matéria no marco das competências 
atribuídas pelos Estados à então Comunidade. Neste sentido conforme Ruiz28 

25 GARCÍA, Enrique Alonso. El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea. In: El marco Constitucio-
nal de la Política Comunitaria de Medio Ambiente. Aplicación de la Legislación Ambiental Comunita-
ria. Cuadernos de Estudios Europeos, vol. I, Madrid: Ed. Civitas, 1993.

26 PERALES, Carlos de Miguel. Derecho Español del Medio Ambiente. Madrid: Ed. Civitas, 2000, p. 65.
27 PERALES, Carlos de Miguel. Derecho Español del Medio Ambiente. Madrid: Ed. Civitas, 2000, p. 67.
28 RUIZ, José Juste. Derecho Internacional del Medio Ambiente. Madrid: McGraw-Hill, 1999, p. 429. 
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En los Tratados constitutivos, no existía base jurídica precisa que postulara la 
implantación de una política comunitaria del medio ambiente. Este silencio 
de los Tratados se comprende fácilmente si se considera que, en los años cin-
cuenta, los conceptos de “política del medio ambiente” o de “protección del 
medio ambiente”, en el sentido que tienen hoy, no se conocían; por ello no 
es de extrañar que, durante los primeros años de su andadura, la Comunidad 
funcionara sin tomarlos en consideración.

Foi através do Ato Único Europeu (AUE 1986-1987), em seu artigo 
130, que foi introduzida a competência em matéria de meio ambiente nos 
instrumentos fundacionais da Comunidade; determinando-se a necessidade 
de harmonização, foi determinada a necessidade de harmonização das nor-
mas ambientais com as políticas econômicas no recém-formado mercado 
comum. Mateo29 ao comentar a importância do AUE para a formação de 
um direito ambiental comunitário, especifica que tal instrumento “supone 
el respaldo jurídico al más alto nivel de las preocupaciones comunitarias en 
este campo, superando-se así su relativa orfandad legal, que había obligado a 
arroparle, un tanto forzadamente, bajo la cobertura de otros apoderamientos 
conexos suscitando-se con ello sensibles inconvenientes (...)”.

Ainda, o caráter jurídico que justificava a competência da União Euro-
peia para legislar sobre assuntos do meio ambiente foi confirmado, naquele 
momento, por sentença do então Tribunal de Justiça das Comunidades Eu-
ropeias. Este julgado determinou que o meio ambiente era interesse ou valor 
atendível juridicamente, e que se encontrava especificamente vinculado ao co-
mércio intracomunitário30.

Deve-se ressaltar que, conforme a doutrina, o período posterior a 
1986 foi o mais profícuo para o tratamento das questões ambientais, uma 
vez que a inclusão no instrumento jurídico fundacional da UE especifi-
cava um lugar de destaque para a matéria ambiental, além de determinar 
um grau maior de aprofundamento destinado à conformação de uma 
política comum, de natureza não-econômica, ainda que por esta altamen-
te influenciada. Segundo Fernandez31, tal período foi um momento de 
expansão, “cuando la política medioambiental experimenta su máximo 
desarrollo legislativo y es ‘legitimada’ políticamente a través del Acta Úni-
ca Europea (AUE).”

29 MATEO, Ramón Martín. Tratado de Derecho Ambiental. Vol. I. 1ª ed. Madrid: Trivium, 1991, 450.
30 GARCÍA, Enrique Alonso. El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea. In: El marco Constitucio-

nal de la Política Comunitaria de Medio Ambiente. Aplicación de la Legislación Ambiental Comunita-
ria. Cuadernos de Estudios Europeos, vol. I, Madrid: Ed. Civitas, 1993.

31 FERNANDEZ, Susana Aguilar. Hacia el Desarrollo Sostenible - Evolución y tendencias de la política 
europea de medio ambiente. Revista Internacional de Sociología. Tercera Época, n° 35, mayo/agosto 
2003, pp. 56.
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Já o Tratado de Maastricht de 1992 alçou a União Europeia à categoria 
de união econômica e monetária, modificando o conteúdo ambiental existen-
te no AUE ao inseri-lo no Título XVI. Este instrumento foi consolidado ao 
ser incorporado - juntamente com todos os outros Tratados já existentes - ao 
Tratado de Amsterdam de 1997, em vigor a partir de 1º de maio de 1999.  Os 
artigos 174, 175 e 176 do Tratado de Maastricht, foram os responsáveis por 
finalmente dar tratamento específico à matéria do meio ambiente nas políticas 
comunitárias32. Por meio destes artigos, determinou-se que as exigências em 
matéria de proteção do meio ambiente passariam a integrar-se na definição, 
adoção e aplicação das demais políticas comunitárias, codificando o princípio 
da integração que foi também incorporado ao artigo 11 do Tratado de Lisboa. 

Este Tratado, por sua vez, ao estabelecer o desenvolvimento sustentável 
como objetivo da União criou mandamento obrigatório de que todas as ações, 
políticas, programas e medidas comunitárias tenham como foco concretizar 
os pilares do desenvolvimento sustentável, conforme comentamos anterior-
mente. Tal objetivo impregna, ainda, toda atuação exterior da União e todos 
os âmbitos e competências dadas a esta organização supranacional, conforme 
assinala Llombart e Peris33

Respecto al desarrollo sostenible, el Tratado de Lis-boa consolida este principio y 
aporta precisión a su definición. Señala que el desarrollo sostenible es uno de los 
objetivos fundamentales de la Unión en sus relaciones con el resto del mundo. El 
medio ambiente es un ámbito en el que la Unión y los Estados Miembros tienen 
competencias compartidas. La intervención de la Unión consiste en obtener una 
serie de objetivos, como son preservar, proteger y mejorar la calidad del medio 
ambiente, proteger la salud de las personas, promover una utilización racional y 
prudente de los recursos naturales, y fomentar medidas a escala internacional para 
hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. 

Uma questão interessante é que ao aderir aos Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), a União também se compromete a adotar as me-
didas necessárias para o cumprimento efetivo dos mesmos. Recorde-se que os 
ODS são considerados como metas a serem alcançadas pelos Estados visando, 
justamente, equacionar os pilares tradicionais do desenvolvimento sustentável, 
com novos parâmetros como a paz, prosperidade e solidariedade. Neste sen-
tido, a UE dentro das chamadas “Prioridades da Comissão para 2015-2019” 
estabeleceu 10 componentes que encontram, em maior ou menor medida, 

32 KRAMER, Ludwing. Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea. (tradução de ALFON-
SO, Luciano Parejo e MOLINA, Ángel Manuel), Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 18.

33 LLOMBART, Pablo Amat; PERIS, Rita Monfort. Génesis y consolidación del principio de desarrollo 
sostenible - Su aplicabilidad al desarrollo territorial del medio rural español. LandAS -    International   
Journal   of   Land   Law   &   Agricultural   Science, n. 08, 2003, pp. 40.
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consonância com os 17 objetivos globais elencados na Agenda 2030, a par-
tir de graus de aproximação consideradas como altos, médios e baixos. Tal 
classificação se refere à uma aproximação maior ou menor entre os ODS e as 
Prioridades. Ainda, como a UE é uma organização com propósitos e objetivos 
próprios, próprios, que devem ser de observância obrigatória por seus mem-
bros, há prioridades muito específicas, como é o caso daquelas diretamente 
vinculadas com o mercado comum e com a união econômica e monetária. 

De qualquer forma, os graus de aproximação tendem a ser altos, médios 
ou baixos a partir, justamente, da consideração das Prioridades da UE como 
parte intrínseca do processo de integração regional. Isso significa que há Prio-
ridades cujo grau de aproximação é menor, quando da análise dos ODS e da 
Agenda 2030 vinculada a cada uma delas, contudo, isso não significa que não 
possa haver, no marco normativo e institucional da UE, outros documentos 
se adequem às metas fixadas em ambos documentos. 

OBJETIVOS (ODS) PRIORIDADES (UE)
GRAU DE 

APROXIMAÇÃO

Objetivo 8. Promover o cresci-
mento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho de-
cente para todos33

Prioridade 1. Emprego, cresci-
mento e investimento - Impul-
sionar investimento e criar em-
prego

ALTO

Objetivo 9. Construir infraes-
truturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sus-
tentável e fomentar a inovação34

Prioridade 2. Mercado único 
digital - Derrubar barreiras para 
aproveitar as possibilidades que 
a internet oferece

MÉDIO

Objetivo 7. Assegurar o acesso 
confiável, sustentável, moder-
no e a preço acessível à energia 
para todos35

Objetivo 13. Tomar medidas ur-
gentes para combater a mudan-
ça do clima e seus impactos36

Prioridade 3. União da Energia 
e do Clima – Tornar a energia 
mais segura, acessível e susten-
tável 

ALTO

34 Especificamente, entre outros: Objetivo 8.5 - Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remunera-
ção igual para trabalho de igual valor

35 Especificamente: Objetivo 9.c - Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e 
comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países 
menos desenvolvidos, até 2020

36 Especificamente: Objetivo 7.1 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços 
acessíveis a serviços de energia.

37 Especificamente, entre outros: Objetivo 13.2 - Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, 
estratégias e planejamentos nacionais
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Objetivo 17. Fortalecer os meios 
de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvol-
vimento sustentável37

Prioridade 5 - Uma política co-
mercial equilibrada e progres-
siva para incorporar a globali-
zação – Um comércio aberto, 
sem sacrificar os estândares da 
Europa

MÉDIO

Objetivo 16. Promover socieda-
des pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir institui-
ções eficazes, responsáveis e in-
clusivas em todos os níveis38

Prioridade 7 – Justiça e direitos 
fundamentais – Melhorar a coo-
peração entre os diferentes siste-
mas judiciais da UE e preservar 
o Estado de Direito. 

ALTO

Objetivo 10. Reduzir a desigual-
dade dentro dos países e entre 
eles39

Prioridade 8 – Migração – Para 
uma Agenda Europeia de Mi-
gração

MÉDIO

Preâmbulo - Prosperidade
(.....)
Paz – (....) Não pode haver de-
senvolvimento sustentável sem 
paz e não há paz sem desenvol-
vimento sustentável.

Prioridade 9 - Um interlocutor 
de maior peso no cenário mun-
dial - Reunir os instrumentos de 
ação exterior de Europa

MÉDIO

Preâmbulo – 9. (...) Um mundo 
em que a democracia, a boa go-
vernança e o Estado de Direito, 
bem como um ambiente propí-
cio em níveis nacional e inter-
nacional, são essenciais para o 
desenvolvimento sustentável, 
incluindo crescimento econômi-
co inclusivo e sustentado, desen-
volvimento social, proteção am-
biental e erradicação da pobreza 
e da fome

Prioridade 10 – Mudança de-
mocrática - Fazer uma UE mais 
democrática

BAIXO

Fonte: elaboração própria com base na Agenda 2030 e nas Prioridades da Comissão
383940

38 Especificamente, entre outros: Objetivo 17.10 - Promover um sistema multilateral de comércio uni-
versal, baseado em regras, aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mun-
dial do Comércio, inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de 
Desenvolvimento de Doha.

39 Especificamente: Objetivo 16.3 - Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e 
garantir a igualdade de acesso à justiça para todos.

40 Especificamente: Objetivo 10.7 - Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e 
responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e 
bem geridas.
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Deve-se atentar ainda que há outros instrumentos da União Europeia41 
que se coadunam com as metas e objetivos da Agenda 2030 como ferramenta 
dos ODS, contudo, a principal finalidade foi trazer um esquema exemplifica-
tivo que demonstre a consonância entre a inserção do princípio do desenvol-
vimento sustentável como objetivo da UE pelo Tratado de Lisboa e os esforços 
empreendidos para concretizá-lo no marco dos ODS.

Finalmente, ainda que não seja o objeto principal deste trabalho deve-se 
mencionar a importância do Tribunal de Justiça da União Europeia para o 
fortalecimento do desenvolvimento sustentável, em especial no que tange à 
proteção ambiental. 

4. O PARADIGMA CONSTITUCIONAL NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

No caso específico do Brasil, o desenvolvimento sustentável encontra gua-
rida no artigo 225 da Constituição Federal, assim reconhecido como preceito 
de natureza obrigatória. Contudo, a compreensão do princípio demandou, 
por parte da doutrina e da jurisprudência, reconhecimento de seu conteúdo e 
alcance a partir da matriz principiológica ambiental internacional, ou seja, dos 
instrumentos internacionais que tratam do tema e que foram anteriormente 
abordados, ainda que de forma sucinta. 

A concepção dada ao termo “meio ambiente ecologicamente equilibrado” 
foi objeto de análise por parte da doutrina de modo a apontar uma correlação 
estreita entre o desenvolvimento sustentável e o referido preceito constitucio-
nal. Assim para Gaio e Gaio42 

Interessante notar que o termo “sadia qualidade de vida”, inserido no artigo 
225, caput, da Constituição Federal, aponta o dever de todos de garantirem 
condições mínimas para viver com dignidade e bem-estar com possibilidades 
de atingir um desenvolvimento pleno. A própria Política Nacional do Meio 
Ambiente possui como objetivo expresso a proteção da dignidade humana 
por meio da preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida.

41 Como exemplo cite-se: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Próximas etapas para un futuro europeo sos-
tenible Acción europea para la sostenibilidad - COM/2016/0739 final, disponível em <https://ec.europa.
eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf>. Aces-
so em: 13 jul 2018.

42 GAIO, Daniel; GAIO, Alexandre. O Princípio do Desenvolvimento Sustentável e o Supremo Tribunal 
Federal: o caso do Canal do Valo Grande (SP). In: Jurisprudencia Ambiental en Iberoamerica. MATA 
DIZ, Jamile B.; Molina del Pozo, Carlos F.; MOLINA, José Antonio M. Belo Horizonte: Ed. Arraes, 
2016, p. 62. 
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No que concerne ao termo “desenvolvimento”, a Constituição Federal o 
reconheceu em seu preâmbulo como valor supremo a ser assegurado pelo Esta-
do de Direito Democrático, assim como estatuiu como objetivo fundamental 
da República Federativa do Brasil a garantia do desenvolvimento nacional, 
remetendo à Lei o estabelecimento das diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado. 

Ainda, o sentido dado à palavra desenvolvimento atinge um grau mais am-
plo de aplicabilidade também por encontrar-se disposto no artigo 170 da Cons-
tituição Federal, aí sim, abrangendo os três pilares anteriormente analisados. 
Claro está que, ao estabelecer a Constituição brasileira tais preceitos (art. 225 c/c 
art. 170) determina uma atuação positiva do Poder Público para dar efetividade 
aos mesmos, tanto no aspecto legislativo como no judicial e, ainda, na esfera 
executiva de todos os níveis da federação. Contudo, as críticas apontadas pela 
doutrina tendem a afirmar a desconsideração dos referidos preceitos quando 
entram em colisão com outros valores como, por exemplo, aqueles vinculados às 
questões de natureza econômica. Ao comentar a necessidade de conferir maior 
aplicabilidade sistêmica aos artigos, em especial, no que concerne ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado assim manifestam Leuzinger e Varella43 

Tais dispositivos têm, de fato, contribuído para mudar a visão do Direito bra-
sileiro sobre o meio ambiente. Hoje, é raro encontrar nos tribunais a desconsi-
deração do direito ao ambiente sadio como direito fundamental. No entanto, 
parece, em muitos casos, que este direito fundamental cede espaço para outros 
valores ligados ao mercado. Muitas vezes, carece de efetividade pela falta de 
dispositivos legais específicos que concretizem o valor constitucional. Em ou-
tras palavras, a consideração do meio ambiente equilibrado como um direito 
fundamental em diversas situações não é suficiente para impor a proteção 
ambiental em face de um caso concreto de dano.

Obviamente, o legislador constitucional determinou um valor expresso que 
tem observância obrigatória, sendo alçado inclusive, conforme os autores supra-
citados à categoria de direito fundamental. Neste diapasão, também pode-se 
analisar o cumprimento das metas e objetivos elencados na Agenda 2030 – ODS 
pelo Brasil, especialmente com a finalidade de determinar o grau de efetividade 
das mesmas quando inseridas no sistema nacional, tal e como foi feito no caso 
da União Europeia, sem ânimo de realizar uma comparação estrita.

No caso dos ODS, o Brasil pelo Decreto nº 8.892, de 27 de outubro de 
2016 cria a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável e, um ano depois em 27 de outubro de 2017 adota o Plano de Ação 

43 LEUZINGER, Márcia Dieguez; VARELLA, Marcelo Dias. O meio ambiente na Constituição Federal e 
na legislação infraconstitucional: avanços ou retrocessos (1988 a 2014)? Revista Nomos. Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFC, v. 34, n. 2, jul/dez. 2014, p. 303.
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2017-201944 contendo as principais diretrizes que deverão ser realizadas por 
referida Comissão em conjunto com outros órgãos e entidades. 

Pela leitura do Plano de Ação nota-se que supõe mais uma ferramenta 
para operacionalizar e estruturar a atuação da Comissão, sem que haja um 
aprofundamento sobre como serão realizados as ações, planos e programas 
para o cumprimento efetivo da Agenda 2030 e seus objetivos. Parte do plano 
estabelece a forma de condução das reuniões, seus eixos estratégicos e a forma 
como serão elaborados os índices e indicadores para acompanhar e monitorar 
o cumprimento dos ODS. O próprio documento indica que 

Dentre as estratégias já em curso para implementar a Agenda 2030, destacam-
-se: (i) o lançamento do Plano de Ação da Comissão Nacional para os ODS; 
(ii) o mapeamento da relação entre as políticas públicas vigentes nos Ministé-
rios e o PPA 2016-2019 com as metas dos ODS para verificação de suficiência 
e possíveis lacunas;(iii) a adequação das metas globais à realidade nacional; (iv) 
a definição dos indicadores nacionais dos ODS; (v) o desenvolvimento de fer-
ramentas/plataforma para disseminação dos ODS; e (vi) processos e iniciativas 
de interiorização/localização da Agenda 2030 em todo território nacional.45

As dificuldades relativas à concretização dos ODS podem originar-se de 
distintos aspectos, tais como:

- a necessidade de incorporar os objetivos nas políticas públicas nacio-
nais, regionais e locais;
- a construção de um sistema único de acompanhamento e monitora-
mento a partir da criação de indicadores comuns para todas as esferas e 
níveis de governo;
- a consolidação de um marco jurídico que leve em conta tais objetivos 
não só pelo Legislativo, como também pelo Judiciário, tornando os ODS 
metas de observância vinculante, colocando-as ainda no marco dos Pla-
nos Plurianuais. 

Sabe-se que há esforços empreendidos de maneira individual ou local por 
alguns entes e órgãos públicos, como é o caso do Tribunal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais com a respectiva criação do IEG – Índice de Efetividade 
da Gestão dos municípios mineiros que, direta ou indiretamente, considera 

44 CALDAS, Roberto Correia da Silva Gomes et all. Gestão sustentável participativa transnacional: o 
direito de acesso a água potável, saneamento e sua governança global. Revista Opinião Jurídica, ano 17, 
n. 25, p.124-157, maio/ago. 2019.

45 BRASIL. Comissão Nacional para os ODS. Plano de ação 2017-2019. 2017. Disponível em:<http://
www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Plano-Acao-omissaoNacional--ODS.pdf>, acesso em: 17 
jun. 2018.
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como indicador alguns dos objetivos elencadas na Agenda 2030, possibilitan-
do o acompanhamento e monitoramento do cumprimento por parte destes 
entes públicos locais. 

Contudo, falta uma política de desenvolvimento sustentável correlacio-
nada diretamente com os ODS, de modo que possa haver maior transparência 
pelo Poder Público e, consequentemente, a devida fiscalização por parte da so-
ciedade civil que poderia exercer um controle social mais eficaz. Os obstáculos 
que, porventura, possam existir são passíveis de serem solucionados quando 
observamos outros países ou organizações, como é o caso da União Europeia. 
Falta, portanto, um esforço efetivo por parte do Estado brasileiro em adequar-
-se aos compromissos assumidos internacionalmente. 

5. CONCLUSÃO

A compreensão do desenvolvimento sustentável, conforme verificado 
neste trabalho, iniciou-se com a adoção dos três pilares (crescimento econô-
mico, desenvolvimento social e proteção ambiental), sendo, posteriormente, 
estabelecidas novas premissas que foram incorporados aos ODS (tais como 
paz, prosperidade e solidariedade), instrumento internacional que serve como 
fonte subsidiária para atuação dos Estados, nas esferas públicas e privadas. 

Tal compreensão foi objeto de estudo por parte da doutrina que alavancou 
o sentido e alcance do princípio, alçando-o à condição de elemento fundante de 
todo sistema jurídico (internacional, regional e nacional), estabelecendo, ainda, 
novos parâmetros que a tal princípio devem ser também incluídos. 

No caso específico da União Europeia, nota-se a consonância entre os 
ODS e as Prioridades da Comissão estabelecidas para a formação de um siste-
ma voltado para a promoção do desenvolvimento sustentável. O estudo, feito 
de modo sintético, demonstra ainda que de forma incipiente, como a UE 
vem empreendendo esforços para a concretização das metas estabelecidas pela 
Agenda 2030, mesmo que algumas de suas prioridades estejam destinadas ao 
fortalecimento dos aspectos regionais que conformam a própria União. 

Já no caso do Brasil, a construção de uma estrutura orgânica possibilitou 
as primeiras iniciativas voltadas para a incorporação dos ODS ao sistema 
nacional, fixando também um Plano de Ação que deverá permitir sua efetivi-
dade. Contudo, segundo analisado, falta maior esforço no sentido de tornar 
realidade as metas da Agenda 2030, além de obter maior transparência na for-
mulação dos planos, programas e ações que darão azo a tal efetividade. 

Finalmente, os ODS representam uma oportunidade ímpar de criar um 
cenário internacional, regional e local onde o desenvolvimento sustentável 
possa ser realmente um catalisador de medidas voltadas para alcançar maior 
proteção ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO

Neste ensaio são analisados o conceito, evolução e diferenciação dos te-
mos “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade”, muitas vezes alçados 
ao mesmo significado. O objetivo é contextualizar os eventos mundiais pro-
movidos a partir da década de 70, quando ocorreu a intensificação da inser-
ção das questões ambientais nas discussões políticas. Apresenta-se, também, o 
avanço do debate acadêmico sobre sustentabilidade e desenvolvimento susten-
tável, destacando pelo menos cinco vertentes: ecologia radical, ambientalismo 
moderado, ecologia política, modernização ecológica e economia ecológica. 
Por fim, busca-se analisar como a indústria fashion vem se inserindo neste de-
bate, a partir de demandas que envolvem a Justiça Ambiental.

Para se compreender adequadamente se existe uma perspectiva de produ-
ção sustentável na indústria fashion, é imprescindível resgatar a história, o con-
ceito e a evolução dos termos desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. 
O primeiro está sempre associado à uma relação com três dimensões ou pilares 
– econômico, ambiental e social – já sustentabilidade inclui visões mais amplas 
e complexas, com outras dimensões, como a inserção dos aspectos cultural e 
subjetivo como variáveis a serem consideraras como as de Guatarri1 e Leff2. 

Foi nas décadas finais do século XX que a preocupação com a susten-
tabilidade se ampliou globalmente e a responsabilidade ambiental passou 
a ser pautada como um tema em comum entre diferentes países. Segundo 
Leff: “A crise ambiental colocou a descoberto a insustentabilidade ecológica 

1 GUATTARI, Félix. As três ecologias. São Paulo: Papirus Editora, 21a ed. 2012.
2 LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental e reapropriação social da natureza. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014.

Capítulo 9

por uma moDa mais sustentável:  
Justiça amBiental e Consumo no DeBate 

internaCional soBre moDa e meio amBiente
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da racionalidade econômica”3. Isso significa que a corrente economicista do 
capitalismo, ao não contabilizar todos os custos ecológicos para manter a 
produção desenfreada, não “previu” o colapso da natureza, e a crise ambien-
tal dos anos 70 forçou os líderes dos principais países do mundo a iniciar 
uma conversa, com o objetivo de construir parâmetros e definir limites.

No final da década de 1980, com a criação do documento “Nosso Futuro 
Comum”, o termo “desenvolvimento sustentável” foi aos poucos entrando 
na agenda política e vários países passaram a debater sobre como conciliar a 
prosperidade econômica com a conservação ambiental, de forma que as futu-
ras gerações consigam usufruir, da mesma forma que a geração presente, dos 
recursos naturais.

Com isso, falar em “desenvolvimento sustentável” é remeter a um debate 
do início da década de 90 que previa a permanência do modelo capitalista a 
partir de uma congregação do econômico, do social, do político e do ambien-
tal, com o objetivo de promover uma sociedade que respeitasse a Natureza, 
integrando o meio ambiente às questões que envolvessem capital-trabalho-na-
tureza. Com o tempo, contudo, observou-se que essas retóricas não passaram 
de uma mimetização da corrente capitalista hegemônica com o discurso de 
“desenvolvimento sustentável”. Até hoje, ainda predomina a postura de uma 
economia descolada do meio ambiente. 

A incoerência do discurso capitalista ainda insiste em colocar o meio 
ambiente à margem do processo produtivo de bens materiais. Será debatida 
a importância de ressiginificar a racionalidade vigente, com foco no lucro e 
no excesso, para uma racionalidade ambiental que deve incluir, contabilizar e 
valorizar outra forma de relação que envolve o tripé capital-trabalho- natureza. 
Tal mudança de paradigma é primordial para que se possa alcançar uma Jus-
tiça Intergeracional e compreender como a indústria fashion pode contribuir 
com essa missão.

Percebe-se que esse debate, da forma como ainda vem sendo articulado, se 
mostrou pouco eficaz, já que não está constituído na promoção de uma justiça 
ambiental com valores ecocêntricos. Da análise empreendida por Leff4 isso se 
deve ao fato da sociedade em geral ainda não ter desenvolvido culturalmente 
uma racionalidade ambiental que contabilize todas as externalidades que o 
desenvolvimento capitalista provoca, sendo necessária uma nova maneira de 
inserir esses valores ambientais no inconsciente das pessoas, de forma que no-
vas regras de mercado sejam “combinadas” até chegar o ponto dessa postura 
ser natural e inconsciente5.

3 Ibidem. p. 226.
4 Idem. 2016; 2015.
5 Sobre o assunto, Cf. GUATTARI. Op. Cit.
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O desenvolvimento da educação ambiental busca encontrar mecanismos 
que efetivamente possam melhorar a relação “homem-natureza”, já que, como 
seres vivos, naturalmente produzimos “desordem” – mesmo que de baixa en-
tropia – até mesmo no ato de respirar – quando consumimos recursos naturais. 
Neste contexto, bem claro está que a promoção de uma justiça ambiental de 
igualdade intergeracional é um processo em construção, ainda muito distante 
das prioridades de ações práticas da vida em sociedade, cuja postura ainda é 
movida pelas regras universais do capitalismo. 

Por mais que há décadas esses debates vêm acontecendo, o modelo de 
desenvolvimento ainda tem sido guiado majoritariamente pela lógica de mer-
cado, que visa atender às demandas de produção e às leis do rendimento eco-
nômico. Com isso, a degradação ambiental não pode ser encarada como uma 
consequência “acidental” do modelo de desenvolvimento econômico, e sim 
como uma característica central da forma como estão organizados os proces-
sos de produção e consumo nas sociedades. Entendemos que só será possível 
deixar essa herança ambiental saudável para as futuras gerações quando hou-
ver o reconhecimento desse direito por parte da geração atual. Mas para que 
isso aconteça, várias condutas e posturas dos contextos sócio-cultural precisam 
ser ressignificadas e estimuladas para a formação de uma consciência ambien-
tal que gere a racionalidade ambiental cunhada por Leff6.

Por outro lado, décadas de debate sobre sustentabilidade trouxeram 
uma maior clareza de que ser sustentável vai além do ambiente físico e uti-
lização de recursos naturais; inclui um conjunto de saberes7 que dialogam e 
influenciam nos comportamentos sociais, de modo que, imbuídos de novas 
subjetividades8 possibilitem mudanças, tanto comportamental-individual 
quanto coletiva-política. 

Portanto, é quando todos se sentem capacitados e participativos, reco-
nhecidos dentro de um objetivo comum, que a experiência de solidariedade 
acontece. Honneth9 estrutura as relações sociais de reconhecimento, colocan-
do lado a lado: relações primárias – amor, amizade; relações jurídicas – direito; 
e comunidades de valores – solidariedade. Essa teoria, para Rammê:

[...] é a que melhor responde o desafio de identificar os processos de des-
respeito a Direitos Humanos em processos de degradação ambiental. Isso 
porque tal teoria permite compreender que as injustiças ambientais são, na 

6 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. 11. ed. Petró-
polis, RJ: Vozes, 2015.

7 Cf. Idem, 2016.
8 Cf. GUATTARI, Op. Cit. 2012.
9 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução Luiz 

Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003.
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verdade, formas de recusas de reconhecimento envolvendo seres humanos e 
seu ambiente10.

Isto posto, faz-se necessária a construção de uma “ponte” para o “reco-
nhecimento do outro” neste debate rumo ao desenvolvimento de uma racio-
nalidade ambiental e para isso, valores como ética, justiça, igualdade e solida-
riedade devem ser inseridos nas relações sociais, de modo que o ser humano 
possa adquirir – ou recuperar -  o sentimento de pertencimento comunitário, 
como coloca Molinaro:

[...] respeito, reconhecimento, reciprocidade, responsabilidade e redistribuição 
do poder social são preceitos da atribuição de dignidade humana. Se eu não 
reconheço o outro, não posso exigir igual tratamento; mas, de nada vale o 
reconhecimento e a reciprocidade se não houver responsabilidade, e a respon-
sabilidade só pode ser exigida quando existente a distribuição equitativa do 
poder social. Sem estes mandamentos, qualquer atribuição de dignidade ao ser 
humano é vazia11.

A citação acima costura bem os temas justiça, equidade e reconhecimen-
to, afinal, esses são os alicerces para que a sociedade consiga realmente ressig-
nificar sua relação com a Natureza na construção de uma racionalidade que 
promova mais justiça ambiental, reordenando o debate também com foco nas 
futuras gerações.  Para Honneth:

[...] uma luta só pode ser caracterizada de ‘social’ na medida em que seus objetivos 
se deixam generalizar para além do horizonte das intenções individuais, chegando 
a um ponto em que elas podem se tornar a base de um movimento coletivo12.

Muito embora traga consigo uma porção – a vida – que o liga de forma 
indissociável à natureza, o ser humano ainda se comporta como se estivesse 
desvinculado dela, fato que se configura um duro golpe no princípio da soli-
dariedade. Tal distanciamento deve ser o desafio a ser enfrentado pela educa-
ção, fazendo com que a humanidade se conscientize de que sua participação 
deve levar em consideração, invariavelmente, o respeito à natureza, bem como 
seu uso de maneira equilibrada. 

Torna-se necessário, nessa perspectiva, eleger os princípios que vão pas-
sar a regular nossos “acordos sociais” daqui pra frente. É como se a huma-

10 RAMMÊ, Rogério Santos. Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos: Conjecturas político-
filosóficas para uma nova ordem jurídico ecológica. Caxias do Sul: EDUCS, 2012. P. 113.

11 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 53.

12 Op. Cit. p. 256.
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nidade tivesse que recontratar, em si mesma, novos princípios de justiça e 
ética ambiental. Somente assim, quando o tempo econômico não for mais 
importante que o tempo ecológico, e este estiver devidamente ajustado aos 
princípios citados, vamos poder pensar de forma coerente e realista nas fu-
turas gerações.

Mediante tal propósito, a ONU-Organização das Nações Unidas, com o 
objetivo de tornar a indústria fashion mais sustentável, selecionou cinquenta 
estudantes de moda de diferentes países e deu a eles a missão de iniciar a 
elaboração da primeira Resolução em Moda Sustentável da ONU. Neste docu-
mento, foram estabelecidas metas e obrigações que envolvem todos os Estados 
membros da ONU, de forma que eles se responsabilizem e se comprometam 
com várias mudanças na cadeia produtiva da moda. Tal procedimento pode 
ser identificado na segunda dimensão de reconhecimento na teoria de Hon-
neth, o reconhecimento jurídico, que para Rammê:

[...] está atrelado a um fenômeno da modernidade, no qual o sistema jurídi-
co passou por um movimento normativo de universalização, impondo uma 
igualdade de direitos e deveres básicos em virtude da situação de humanidade 
dos sujeitos e do reconhecimento da dignidade humana13.

Esse reconhecimento jurídico, que Honneth14 vincula a uma ideia de 
autorrespeito, é fundamental para que haja a garantia de que todos os parti-
cipantes do “acordo social” se sintam contemplados e “[...] em condições de 
igualdade perante direitos universalmente reconhecidos”15.

Por outro lado, a terceira dimensão do reconhecimento em Honneth diz 
respeito à comunidade de valores e está vinculada a uma ideia de estima social. 
Para o autor, é nesta dimensão que a sociedade se autorregula regida por: “[...] 
um quadro de orientações simbolicamente articulado, mas sempre aberto e 
poroso, no qual se formulam os valores e os objetivos éticos, cujo todo consti-
tui a auto compreensão cultural de uma sociedade”16. Como este movimento 
é constante e ativo, constata-se a importância de suscitar valores ambientais 
nas relações sociais, de forma que a estima social possa se reconhecer como 
“parte” do meio-ambiente e não como “dona” dele, havendo, assim, respeito e 
responsabilidade no uso de recursos naturais. 

Na atual indústria fashion, proteger os mais fracos significa denunciar 
os abusos sociais e ambientais praticados por grandes empresas que, sob a 
“chantagem locacional dos investimentos”, transferem suas produções para 

13 Op. Cit. 2012. p. 111.
14 Op. Cit. 2003.
15 RAMMÊ, Op. Cit. 2012. p. 112.
16 Op. Cit. p. 200.
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esses países que tendem a sucumbir às promessas de emprego “quaisquer que 
sejam seus riscos”17.

Assim, tem-se, destacando a importância de ativistas e movimentos sociais 
que atuam na promoção de uma nova racionalidade ambiental de modo a des-
pertar, na sociedade atual, valores que possam fomentar uma postura – social 
e ambiental –mais ética e responsável com foco também nas futuras gerações.

2. INDÚSTRIA FASHION E SUSTENTABILIDADE: ATIVISMO E 
CIDADANIA NO CONSUMO

A indústria fashion não é menos vilã que qualquer outro segmento indus-
trial ao impactar negativamente o ambiente quando transfora matéria-prima 
em produto. A constatação de que 100% do que vestimos provêm da natureza 
ainda não é senso comum e, consequentemente, a finitude dos recursos natu-
rais está longe de ser considerada um fato. Em geral, no momento de pesquisa 
e compra, dificilmente os consumidores associam seu produto adquiro à saliva 
de lagartas, peles de animais, folhas e frutos, por exemplo. Não se questiona 
a origem de quase nada ou o processo que a matéria-prima sofre até chegar às 
mãos do consumidor. Não se considera os milhões de barris de petróleo ne-
cessários para a fabricação da fibra sintética ou mais outros milhões de árvores 
derrubadas para produzir a fibra artificial.  

Segundo Berlim, a indústria têxtil, junto com a da construção civil e a de 
alimentos, forma o: “[...] triunvirato das três maiores indústrias do mundo”. 
Além de “roupa”, ela também produz todos os demais produtos têxteis que 
o cidadão consome e utiliza desde o nascimento até a morte, e que, muitas 
vezes, nem se dá conta de que é uma fabricação têxtil – como os cobertores, 
colchas e travesseiros do sono de todas as noites; os tecidos dos sofás, cadeiras 
e poltronas de carros; os tapetes que enfeitam e trazem aconchego; as redes 
para o descanso merecido... “Humanos e têxteis são inseparáveis há milênios 
– trata-se de uma história de coexistência” 18.

Contudo, a harmonia dessa “coexistência” tem sido questionada. A ve-
locidade de produção, que começou com a Revolução Industrial, foi acelera-
da pelas regras do Capitalismo, e potencializada pelo estímulo ao consumo 
– também um reflexo do Capitalismo – ajudou a transformar a indústria 
fashion em uma das indústrias mais poluentes do planeta. Como os impactos 
sociais e ambientais começaram a ficar evidentes, vários movimentos vêm se 

17 Cf. ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. 
In: Estudos avançados, v. 24 n. 68, 2010, p. 103-119.

18 BERLIM, Lilyan. Moda e Sustentabilidade: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das Letras e 
Cores, 2016. p. 32.
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organizado para levar sustentabilidade à esta cadeia. Para Fletcher e Grose, a 
exploração de materiais: “[...] tem sido o ponto de partida para a maior parte 
de inovação sustentável na moda”19.

Segundo as autoras, ao se fazer uma leitura sobre a forma como usamos, 
associamos e transformamos os materiais, podemos encontrar várias respostas 
para grandes questões atuais, como mudanças climáticas, geração de resíduos 
e escassez de água. Ao colocar o foco nos materiais que usados para produzir 
vestuário – materiais da natureza que a indústria transforma em fibra têxtil – 
Fletcher e Grose acreditam que:

[...] além de decisivos para a sustentabilidade, os materiais são cruciais para a 
moda: tornam real sua produção simbólica e nos fornecem o meio físico com 
o qual construir identidade e agir como seres sociais e indivíduos. Nem toda 
expressão de moda assume sua forma mediante fibras têxteis, mas, quando o 
faz, fica sujeita às mesmas leis da física e aos mesmos limites naturais finitos20.

Como se vê na citação acima, embora considerem os estudos e pesqui-
sas para uso de materiais sustentáveis na indústria da moda um importante 
primeiro passo para a busca de uma discussão mais abrangente sobre sus-
tentabilidade na indústria fashion, as autoras deixam claro que a questão é 
“muito mais complexa”. Isso porque elas consideram que a inovação susten-
tável baseada somente em materiais tende a ser o caminho mais cômodo a 
ser incorporado pela maioria dos designers, empresas e compradores: “[...] 
encaixando-se sem esforço em práticas de trabalho consagradas e no status 
quo do setor (mais do mesmo, só que mais ‘verde’), sem demandar abalos 
transformadores dos negócios”21.

Essa transformação mais profunda não é necessária somente na indús-
tria fashion. Autores da Ecologia Política, como Guattari22 e Leff23 também 
chamam atenção para a necessidade de a sociedade adquirir uma nova forma 
de produzir e se relacionar com bens de consumo em geral, transferindo o 
foco do “ter”, do “excesso”, do “lucro” para uma relação mais inserida à na-
tureza, mais conectada. Para isso, Guattari acredita: “[...] ser essencial que se 
organizem novas práticas micropolíticas e microssociais, novas solidariedades, 
uma nova suavidade juntamente com novas práticas estéticas e novas práticas 
analíticas das formações do inconsciente”24.

19 FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. Moda & Sustentabilidade: Design para mudança. São Paulo: Senac, 
2011. p. 12.

20 Ibidem. p. 12.
21 Ibidem. p. 13. grifos do autor.
22 Op. Cit.
23 Op. Cit. 2014.
24 Op. Cit 2012. p. 35.
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Contudo, a engrenagem desta construção do inconsciente, do subjetivo, 
não é tarefa simples. Mudar ou transformar esses valores já arraigados na so-
ciedade requer uma soma de energia de diversos setores e exatamente aqui é 
que se encontra a maior dificuldade: o choque de interesses. Fletcher e Grose 
acreditam que: “[...] a percepção de que a mudança climática está associada ao 
estilo de vida do consumidor dos países (super) desenvolvidos levou a uma 
análise crítica da vida industrial moderna e do próprio consumo”25. 

A saída abordada por vários autores26 é a sociedade enxergar que todas 
essas etapas se relacionam entre si e com as pessoas, ou seja, elas estão interli-
gadas, são circulares e não lineares. Tudo que extraímos da natureza volta pra 
ela, em formato de lixo, de descarte, e isso precisa mudar. Há que se ter união 
para reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo, um sistema 
que “não desperdice recursos naturais nem pessoas”; um sistema circular ba-
seado em equidade, justiça, sustentabilidade. 

Isso posto, cabe resgatar o conceito primordial de sustentabilidade, defen-
dido pelas autoras Fletcher e Grose, que publicaram:

No cerne da sustentabilidade está a conexidade das coisas, a compreensão 
vivenciada das incontáveis inter-relações que vinculam os sistemas econômi-
cos, materiais e socioculturais à natureza. Essas conexões operam em diferen-
tes escalas e com diferentes esferas de influência, alguma em nível local e dire-
ta, outras globalmente. A abertura para essas relações é um precursor essencial 
para a mudança, já que demonstra o efeito dinâmico de cada parte sobre todas 
as outras. Dito de forma simples, quando trabalhamos com ideias e práticas 
de sustentabilidade, nada existe isoladamente27.

Nos moldes como a moda é, majoritariamente, extraída, produzida, distribuí-
da, consumida e descartada, a abordagem citada acima é contrastante, já que 
a moda ainda sintetiza uma forma de expressão destituída de valores numa 
sociedade que tem pouco ou nada que se responsabilizar com o planeta, a 
saúde dos seus rios, ou o bem estar da sua gente.

Fletcher e Grose28 defendem que grande parte das mudanças rumo a 
interconectividade exigida pela sustentabilidade depende da ação, tanto de 
indivíduos-consumidores, quanto de indivíduos-sociedade. Portilho também 
compartilha desse pensamento ao afirmar que: “[...] os consumidores, indi-

25 Op. Cit. p. 138.
26 Como Felix Guattari e sua obra “As Três Ecologias” (2012); Enrique Leff nas obras, “Saber Ambiental” 

(2015) e “Racionalidade Ambiental” (2014); Andrei Cechin, na obra “A Natureza como limite da Eco-
nomia” (2010).

27 Op. Cit. p. 143.
28 Ibidem.
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vidualmente ou organizados em associações, passaram a ser vistos como um 
dos principais atores deste processo, considerados ora culpados, ora respon-
sáveis, ora principais agentes de ação e transformação”29.

Na moda, essa postura acontece quando o consumidor passa a questio-
nar os processos de produção, as questões sociais envolvidas nele, os materiais 
utilizados, transformando a experiência de compra em um “ato político”, seja 
priorizando e valorizando quem se enquadra dentro dos valores sustentáveis, 
seja “boicotando” as marcas e empresas que ainda insistem no velho sistema. 
Para Portilho: “[...] uma vez que as atividades de consumo operam na interse-
ção entre a vida pública e privada, o debate sobre meio ambiente e consumo 
pode envolver questões de ambas as esferas”30.

Nessa perspectiva, a ação e o envolvimento de alguns consumidores 
podem ter consequências tão abrangentes – ainda mais na era da internet 
- que alguns deles acabam virando ativistas, atraindo com isso, outros ci-
dadãos simpatizantes daquela causa. Assim nascem movimentos e grupos 
sociais dispostos a questionar costumes e culturas até então cristalizados: 
“[...] enfrentando coletivamente a busca por soluções aos problemas por eles 
identificados, levando à luta pela constituição de um consumidor que seja 
também um cidadão”31. 

Ao se sentir representado e, mais do que isso, ao se perceber participativo 
nesse processo de transformação dos valores da sociedade, acredita-se que esse 
consumidor-cidadão toma pra si parte da responsabilidade. Com isso, há uma 
contestação da lógica econômica de dominação, o que deixa o processo todo 
mais democrático e autônomo. Bem a propósito, recorda Canclini:

A estratégia política [...] implica tanto reivindicar os direitos de ascender 
e pertencer ao sistema sociopolítico como o direito de participar na reelabo-
ração do sistema, definindo portanto aquilo de que queremos fazer parte32.

Com isso, os ativistas que trabalham por uma Indústria Fashion mais sus-
tentável propõem fazer moda com propósito. Moda além da roupa. Para que 
isso aconteça, faz-se necessária uma transformação na prática de toda a cadeia 
e no simbolismo que a moda carrega. De forma análoga a Canclini, Portilho 
ressalta que:

Enquanto estratégia, o conteúdo da cidadania é sempre definido pela luta 
política, sendo capaz, portanto, de incorporar novas dimensões da subjetivida-

29 PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo, Brasil: Cortez, 2010. 
p. 164.

30 Ibidem. p. 224.
31 Ibidem. p. 225.
32 CANCLINI, Néstor García. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 6 ed. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. p. 37.
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de, bem como novas aspirações, desejos e interesses. [...] Assim, o conceito de 
cidadania é definido pelos que dela se sentem excluídos33.

Dessa forma, para essa “nova indústria fashion” em construção, o desejo 
é de Moda com menos competição, mais cooperação e colaboração. Moda a 
favor das pessoas e do planeta, que apresente coleções: “[...] mais próximas da 
natureza, inspiradas nela, reverenciando-a, como um ecossistema onde tudo 
se complementa em cadeia, em ciclo, em forma mútua e simbiótica”34. Assim 
como a sustentabilidade, no seu real e completo sentido.

3. MARKETING X SUSTENTABILIDADE: NICHO DE 
MERCADO OU NOVA RACIONALIDADE?

Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comuns as referências ambien-
tais em anúncios e propagandas em praticamente todos os meios de comuni-
cação. Nota-se que as palavras “natureza”, “meio ambiente” e “sustentabilida-
de” entraram “na moda”, assim como “produtos ecologicamente corretos” e 
outros adjetivos que compõem o chamado Marketing Verde. Essas ações são 
praticadas com o objetivo de gerar imagem positiva para a empresa por sua 
atuação em favor do meio ambiente, o que, pode, inclusive, aumentar o con-
sumo dos produtos que ela fabrica. Contudo, tal estratégia também tem sido 
utilizada, muitas vezes, por empresas que de fato não têm compromisso real 
com as referidas questões. São as chamadas “propagandas verdes”, adotadas 
para divulgar mensagens de compromisso e preocupação com a natureza, mas 
que, quase sempre: “[...] ajudam a produzir um cenário favorável à manuten-
ção de valores culturais e socioambientais insustentáveis, ao contrário do que 
diz a ‘propaganda’”35.

Com isso, o termo greenwashing tem sido bastante abordado tanto no 
mundo coorporativo, como também tem se difundido entre os consumido-
res mais atentos. Traduzido para o português, ao pé da letra significa “lava-
gem verde”, mas alguns autores brasileiros preferem o termo “maquiagem 
verde”, adotando uma linguagem cuja conotação cultural intensifica o signi-
ficado de “ludibriar” ou “enganar”36. O termo pejorativo foi popularizado 

33 Op. Cit. p. 190.
34 CARVALHAL, André. Moda com propósito: manifesto pela grande virada. São Paulo: Paralela, 

2016. p. 58.
35 PAGOTTO, Érico Luciano. Greenwashing: os conflitos éticos da propaganda ambiental. Dissertação (mes-

trado). Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2013. p. 7.
36 Cf. MARTINI JR, Luiz Carlos de; SILVA, Elmo Rodrigues da; MATTOS, Ubirajara Aluízio de Olivei-

ra. Análise da maquiagem verde (greenwashing) na transparência empresarial. XXXII Encontro Nacio-
nal de Engenharia de Produção. Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribui-
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pelo Greenpeace no final do século XX e é utilizado para apontar empresas 
que querem passar para a opinião pública, costumeiramente por meio do 
marketing, uma imagem ecologicamente responsável dos seus serviços ou 
produtos, mas que, no caso, possuem uma atuação contrária aos interesses 
e bens ambientais.

Para Berlim, de maneira oportunista, essas empresas e marcas aproveitam 
que o debate sobre meio ambiente e sustentabilidade está em voga e procuram 
associar seus produtos a práticas de responsabilidade ambiental, quase sempre 
duvidosas, sem critérios claros que respaldem suas pretensões socioambientais. 
Nas palavras da autora:

[...] sem o conhecimento e os estudos necessários para discutir a questão e, 
diante da emergência do tema, o risco de nos depararmos com discursos va-
zios, usados muitas vezes como estratégia de marketing é grande. De fato, 
o oportunismo em falar em produtos verdes, de inclusão social e de meio 
ambiente foi se tornando lugar comum no discurso de empresas e criadores, 
transformando, na maioria das vezes, uma área importante de pesquisa em 
estratégia de marketing esvaziadas de significados37.

Como a competitividade entre as marcas foi se intensificando nas últi-
mas décadas, houve uma necessidade de encontrar novas formas e meios para 
conquistar os clientes. Neste sentido, o marketing, que tem como uma das fun-
ções ficar atento às mudanças comportamentais da sociedade para conseguir se 
comunicar com ela por meio de ações publicitárias, percebeu no nicho “sus-
tentabilidade” um bom case de atuação para chamar a atenção do consumidor 
e estimular as vendas. O problema é que algumas empresas vêm adotando a 
prática do Greenwhashing que: “[...] enquanto falsa propaganda ambiental, é 
uma violação ética por definição”38.

Dessa forma, embora essa postura seja proibida tanto por leis quanto 
por códigos de conduta39, tais violações são cada vez mais frequentes. Afinal, 
várias empresas vêm adotando estratégias verdes somente com o objetivo de 
se adaptar ao meio: “[...] e não por crença nos princípios que fundamentam a 
sustentabilidade”40. Além de antiéticas, essas empresas que utilizam o artifício 
de Greenwashing, segundo Pagotto, também reduzem:

ções da Engenharia de Produção. In. ANAIS.... RS, 2012. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/
biblioteca/enegep2012_TN_STO_167_966_21017.pdf> Acesso em: jan de 2018.

37 Op. Cit. p. 24.
38 Op. Cit. p. 50.
39 Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária; Código de Ética dos Profissionais de 

Propaganda; Lei Federal 4.680/1965 sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de 
Propaganda; Lei Federal 8.078/1990 sobre o Código de Defesa do Consumidor.

40 Op. Cit. p. 62.
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[...] a experiência do consumo à simples troca de bens materiais, desconectan-
do-a, à ótica do consumidor, de todos os processos e impactos (sociais, econô-
micos, ambientais, etc) da produção de bens, como por deliberadamente fazê-
-lo crer que os impactos deste consumo seriam menores ou sequer existiriam41.

Nesse contexto, a comunicação por meio de um marketing sério e com-
prometido com a verdade, é fundamental no debate entre “moda, consumo, 
sustentabilidade e indústria fashion”. O consumidor também é convocado para 
ser um agente de transformação, afinal, ele precisa perceber que, embora não 
diretamente, pode fazer a diferença para o meio ambiente pelo simples fato de 
optar pelo produto de uma determinada empresa. Vários são os exemplos de 
boicotes à marcas quando há alguma denúncia séria, seja de trabalho escravo, 
maus tratos a animais ou degradação ambiental. Com a força das redes sociais, 
esses boicotes ganham grandes proporções, o que acaba impactando financei-
ramente as marcas.

Assim, como se sentem obrigadas a darem uma resposta aos seus con-
sumidores e com receio de piorar a imagem junto à sociedade, a postura dos 
representantes dessas empresas é regulamentar o que estava errado, não por 
terem adquirido consciência, mas quase sempre por se sentirem coagidos. Para 
Berlim: “[...] empresas que realmente são engajadas socioambientalmente não 
o fazem por marketing, mas por estratégias de negócio e por crença nos prin-
cípios que fundamentam a sustentabilidade”42. Além disso, a autora pontua a 
crescente evolução da sensibilidade do consumidor, o que acaba por influen-
ciar suas decisões e comportamento.

Fletcher e Grose também reconheçam essa mudança de sensibilidade do 
consumidor, mas, ao trazer esse debate especificamente para a indústria da 
moda, as autoras acreditam que mais do que a comunicação, é a educação que 
fará com que as ideias e práticas de sustentabilidade transformem por com-
pleto o setor: “[...] é preciso que se desenvolva um movimento mais profundo 
e abrangente [...] para que a população seja ‘alfabetizada’ acerca dos sistemas 
ecológicos e naturais e suas interconexões com os sistemas humanos”43.

Nesse sentido, o marketing verde, no seu real e verdadeiro propósito, tam-
bém pode ser um instrumento importante na disseminação de ideias, posturas 
e práticas sustentáveis, ajudando, guardadas as devidas proporções, no papel 
de educar a sociedade. Embora ainda sejam poucas, observa-se que algumas 
marcas – no mundo e no Brasil – vêm se desenvolvendo em busca da susten-
tabilidade, essa que não pode ser “vendida” e sim vivida como filosofia, numa 
espécie de exercício intrínseco a qualquer ação, seja ela pessoal ou empresarial.

41 Op. Cit. p. 51.
42 Op. Cit. p. 62.
43 Op. Cit. p. 157.
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4. JUSTIÇA AMBIENTAL NA CONCEPÇÃO DA INDÚSTRIA 
FASHION: PENSAR SUSTENTÁVEL

Discorrer sobre Justiça Ambiental e Indústria Fashion, nos moldes como 
a produção ainda acontece, é praticamente uma contradição. Com as mu-
danças econômicas ocorridas a partir da década de 1980, quando houve a 
descentralização da produção e as negociações passaram a ser feitas em escala 
global, a indústria da moda criou um novo padrão de consumo, cujos alicerces 
foram sustentados com base em três fatores: baixo custo de produção, rápida 
distribuição e preços atrativos.

Na década de 1960, por exemplo, 95% das roupas comercializadas nos 
EUA eram fabricadas em território norte-americano. Atualmente esse percen-
tual não passa de 3%44. Enquanto essa produção é deslocada para outros paí-
ses, que acabam assumindo as externalidades negativas ambientais e sociais, 
as empresas continuam “naturalmente” em seu país de origem, idealizando as 
novas coleções, criando simbolismos para estimular o consumo, controlando 
a qualidade das peças e, lógico, arrecadando os lucros.

Rammê45 relembra um fato real que ilustra bem a face oculta da socie-
dade de hiperconsumo na qual o mercado detém o poder soberano da exclu-
são social. O autor descreve trechos divulgados no Memorando Summers em 
1991, na época restrito aos arquivos do Banco Mundial, e comenta o constran-
gimento geral causado e a repercussão negativa para a renomada instituição. 
O autor detalha, ainda, o que Lawrence Summers, economista chefe do Banco 
Mundial afirmava sobre os países pobres:

[...] três razões para que os países pobres fossem o destino dos pólos industriais 
de maior impacto ao meio ambiente. A primeira delas: o meio ambiente seria 
uma preocupação ‘estética’, típica dos países ricos; a segunda: os indivíduos 
mais pobres, na maioria das vezes, não vivem tempo suficiente para sofrer os 
efeitos da poluição ambiental; e a terceira: pela lógica econômica de mercado, 
as mortes em países pobres têm um custo mais baixo do que nos países ricos, 
pois seus moradores recebem menores salários46.

Para o Rammê, tais fatos caracterizam cenários de injustiça ambiental, 
aqui considerada como: “[...] a ausência de equidade na distribuição das exter-
nalidades negativas decorrentes do processo produtivo que abastece a socieda-
de de hiperconsumo”47.

44 De acordo com o documentário The True Cost – O Verdadeiro Preço (2015).
45 RAMMÊ, Rogério Santos. Justiça Ambiental na era do hiperconsumo: um desafio para o estado so-

cioambiental de direito. In. Paradigma (Ribeirão Preto), v. 19, p. 33-44, 2010.
46 Ibidem. p. 37.
47 Ibidem. p., 38.
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Em outras palavras, o ônus ambiental gerado a partir da lógica econômi-
ca vigente, deste atual estágio de produção e consumo capitalista, recai sobre 
a população que menos participa e opina sobre esse sistema, que menos tem 
o poder de mudar essa racionalidade. Esses desequilíbrios distributivos – de 
renda, de recursos naturais e de externalidades negativas – são a principal 
temática de estudos da Ecologia Política em economias cada vez mais predató-
rias, como as geradas e potencializadas a partir do capitalismo. Para a Ecologia 
Política, os problemas ambientais só podem ser compreendidos se inseridos 
nos contextos social, político e econômico a partir de onde foram gerados. 

Contribuindo com essa perspectiva, Acselrad chama atenção para a forte 
influência gerada pelos movimentos por justiça ambiental nas pautas políti-
cas, a partir da década de 1990:

Os sujeitos sociais que procuram evidenciar a importância de uma relação ló-
gica entre injustiça social e degradação ambiental são aqueles que não confiam 
no mercado como instrumento de superação da desigualdade ambiental e da 
promoção dos princípios do que se entenderia por justiça ambiental. Estes 
atores consideram que há clara desigualdade social na exposição aos riscos 
ambientais. [...] Para eles, o enfrentamento da degradação do meio ambiente 
é o momento da obtenção de ganhos de democratização e não apenas de ga-
nhos de eficiência e ampliação de mercado [...] não haveria, nesta ótica, como 
separar os problemas ambientais da forma como se distribui desigualmente o 
poder sobre os recursos políticos, materiais e simbólicos48.

Esse tipo de reflexão se enquadra ao segmento fashion, especialmente quan-
do é possível colocar um “rosto” à frente de inúmeros exemplos que ainda acon-
tecem mundo afora. Ao dar visibilidade a essa forma de produção é possível al-
cançar uma maneira de incentivar e até mesmo iniciar movimentos por justiça, 
seja ambiental, social ou econômica. Afinal, nos EUA, o Movimento de Justiça 
Ambiental constituiu-se a partir de uma articulação criativa entre lutas de caráter 
social, territorial, ambiental e de direitos civis49. Exatamente isso tem acontecido 
nos últimos anos na indústria da moda, com movimentos como Fashion Revo-
lution, que nasceu em Londres e atualmente possui representantes em 92 países.

Esse movimento vem propondo diversas ações práticas para deixar a In-
dústria Fashion mais justa, sustentável e humana, seja por meio da criação 
do Índice de Transparência da Moda, como veremos no próximo capítulo, 
seja convocando os consumidores para serem agentes sociais destas mudanças. 
Ao se articular em grupos, movimentos, ONG’s etc, essa luta social ganha 
visibilidade e legitimidade, sendo possível, a partir daí, ter mais espaço na 

48 ACSELRAD, Henri. Justiça Ambiental e construção social do Risco. In. Desenvolvimento e Meio Am-
biente. N. 5. p. 49-60.jan/jun 2002. p. 51.

49 Idem, 2002.
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agenda política, construindo debates e articulando ideias para regulamentar 
essa indústria, afinal: “[...] como em toda produção simbólica pré-figurativa, as 
denúncias fazem ver o que sempre existiu e estava não percebido”50.

Dessa forma, que a violência e a injustiça procedentes de interesses de 
grupos dominadores, como por exemplo o que ocorreu com Shima e colegas 
em Bangladesh, podem suscitar discussões e debates, além de suas fronteiras, e 
culminar na resolução dos problemas, como afirmam Souza e Milanêz: 

Os conflitos também abrem a possibilidade de se perceber que alguns grupos 
sociais sofrem consequências mais severas pela implementação de projetos in-
dustriais, econômicos e ambientais do que outros. [...] Desse modo, a Justiça 
Ambiental busca – através de debates, da inserção dos variados atores sociais, 
da politização da questão ambiental, dos movimentos de resistência, da troca 
de experiência, da exposição dos conflitos em andamento, da democratização 
das decisões – promover maior igualdade entre os indivíduos envolvidos nos 
diferentes arranjos territoriais que se configuram como consequência do mo-
delo de produção e consumo vigente51.

Assim, o pensar sustentabilidade vem, aos poucos, permeando as contra-
dições inerentes ao cenário sedutor do hiperconsumo sem fronteiras que tão 
facilmente ignora a justiça ambiental no âmbito “fashion”.

Não se trata mais de uma agenda dos grandes Fóruns ou de Justiça Interna-
cional nos países onde ocorre a terceirização pelas grandes marcas, que aparente-
mente estão fora de alcance ou da possibilidade de contribuir de alguma forma. 
Trata-se de questões locais, de hábitos corriqueiros, do comprar e do descarte, do 
consumir e do exibir, do anseio desenfreado por manter-se “na moda”. Seja esse 
um cenário global ou local, a urgência de se enxergar “além das aparências” faz-se 
por todo território. A Justiça Ambiental depara-se, decerto, com a complexidade 
da fachada do “aparentemente belo e inofensivo”, “chique e confortável”, “luxuo-
so e agradável” mundo fashion com o dever dar a devida visibilidade do submundo 
fashion vigente que conta com muito pouco ou quase nenhum glamour.

5. UM REGIME INTERNACIONAL PARA A MODA 
SUSTENTÁVEL

Como forma de controlar os excessos da indústria têxtil e ressignificar 
toda a estrutura de produção desta cadeia, a ONU-Organização das Nações 

50 Ibidem. p. 57.
51 SOUZA, Leandro Ricarte Castro de; MILANEZ; Bruno. Conflitos socioambientais, Ecologia Política e 

Justiça Ambiental: contribuições para uma análise crítica. In. XI Encontro Nacional Associação Nacio-
nal de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia. Anais. Presidente Prudente. 12-14 de outubro de 2015. 
Disponível em:&lt;www.enanpege.ggf.br/2015&gt;. Acesso em nov. de 2017. p. 6822.
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Unidas, entrou no debate. Em maio de 2017 o Youth Fashion Summit-YFS, 
programa liderado pela Global Fashion Agenda-GFA e a Copenhagen School 
of Design and Technology-KEA reuniram a nova geração de estudantes e 
profissionais da moda com o objetivo de tornar a sustentabilidade a princi-
pal norma da indústria da moda. O Youth Fashion Summit é um programa 
de educação para a sustentabilidade na moda e faz parte da agenda do Co-
penhagen Fashion Summit, congresso mais relevante em moda sustentável 
da atualidade.

Durante o YFS de 2017, cinquenta estudantes de diferentes países foram 
selecionados e receberam a tarefa de iniciar a elaboração da primeira Reso-
lução em Moda Sustentável da ONU52, tendo como base a interferência da 
indústria têxtil em cada um dos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável53 
das Organizações das Nações Unidas para 2030. O resultado deste trabalho foi 
exposto no palco principal do Copenhagen Fashion Summit em maio de 2017 
para mais de 800 líderes em moda, ONGs, políticos, acadêmicos e importantes 
partes interessadas. O texto completo foi apresentado pela professora douto-
ra Dilys Williams, diretora do Centre for Sustainability Fashion no London 
College of Fashion e representantes de cada grupo expressaram uma breve 
versão dos pontos extremamente necessários a serem mudados, convocando a 
indústria têxtil e os membros envolvidos a se comprometerem com urgência54.

A proposta de resolução, elaborada para a ONU pelos estudantes de 
moda, inclui áreas que se concentraram no empoderamento cívico e na educa-
ção, tais como investimentos comunitários de longo prazo, redução da polui-
ção e implantação de um sistema circular para preservar e reutilizar recursos 
valiosos. O texto também encoraja todos os membros da indústria da moda e 
as partes interessadas a avançarem para meios de produção mais sustentáveis, 
levando em conta o bem-estar de todos os cidadãos. Uma maior transparência 
no processo produtivo também foi o foco da resolução, com o objetivo de es-
timular os “jogadores” da indústria da moda a melhorar a disponibilidade de 
informações para que os consumidores e as partes interessadas tomem decisões 
mais conscientes. Os estudantes, futuros líderes da moda do amanhã, também 
incluíram pontos sobre o consumo de moda, abordando a desigualdade na 
produção e práticas éticas.

52 O Original está disponível no site Fashion United, uma rede de moda internacional independente, 
no link: https://fashionunited.in/news/fashion/fashion-leaders-of-tomorrow-share-un-resolution-dra-
ft/2017051515229

53 Para conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, acesse o link: http://www.
un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

54 Cf. SCHUCH, Alice Beyer; BIVIATELLO, Evelize; ROVIEZZO, Larissa. Jovens elaborando a pri-
meira resolução em moda da ONU! Disponível em: <https://esfashionnet.wordpress.com/2017/05/16/
elaborando-a-primeira-resolucao-em-moda-da-onu/>. Acesso em: nov. de 2017.
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Em termos gerais, as metas estabelecidas preveem que o setor da moda 
tome iniciativas imediatas e que, até 2030, os seguintes números sejam alcan-
çados: reinvestimento de 0,7% das vendas nas comunidades locais; 50% de au-
mento de policultura orgânica nas práticas agrícolas; um relatório completo à 
ONU até 2020 com uma avaliação holística do progresso alcançado até então; 
10% da propriedade coletiva seja representado por trabalhadores; redução em 
50% do uso de pesticidas até 2022 e eliminação em 100% em 2030; redução 
em 50% da poluição da água e da liberação de produtos químicos nocivos 
em 2025 e em 100% até 2030; garantia de que até 2030, 100% da energia total 
utilizada na cadeia da moda seja renovável. 

Os termos da proposta de resolução incluem acesso a seguro de saúde 
gratuito, creches, uma refeição por dia e treinamento profissional a todos os 
trabalhadores e o comprometimento das partes interessadas da moda com um 
sistema de desempenho padronizado. A seguir, uma síntese de outros pontos 
contemplados pelo texto:

Sobre a mudança de mentalidades dos produtores e consumidores, está previs-
to que seja exigido:
(a) que as empresas de moda forneçam em sites de empresas, rótulos, mídias 
sociais e em relatórios informações transparentes por vestuário de cada etapa 
de toda a cadeia da moda;
(b) que os fabricantes habilitem os trabalhadores, priorizando atividades edu-
cacionais sobre direitos trabalhistas, crescimento financeiro pessoal, liderança;
(c) que a ONU facilite uma plataforma interativa em pelo menos cinco idiomas, 
reunindo as pessoas para agir contra a desigualdade, participando de cursos e we-
binars on-line, envolvendo líderes da indústria, governo, organizações e empresas;
Sobre o capital natural, os termos estabelecem que empresas e fabricantes se 
comprometam a implementar:
(a) sistemas ecológicos e tecnologias de reciclagem em toda a cadeia de valor, 
substituindo o algodão convencional, reduzindo os aterros e eliminando os 
resíduos têxteis;
(b) programas de administração de água e alvos pessoais para o mesmo, para 
proteger a vida abaixo da água da contaminação microplastica, com o objetivo 
de eliminar todo o plástico virgem;
c) intensificação da pesquisa e do investimento em tecnologias inovadoras.
d) introdução de legislação de reciclagem de água em circuito fechado a nível 
governamental;
e) gerenciamento compartilhado da água da comunidade em colaboração com 
governos, ONGs, indústrias e comunidades locais, bem como reforço sobre a 
urgência e conscientização dessas questões através da educação fornecida pelos 
estados membros e indústria da moda55.

55 YFS – Youth Fashion Summit. Sustainable Fashion Consumption and Production. Disponível em: 
<http://youthfashionsummit.com/un-resolution-draft/>. Acesso em: fev. 2018. (tradução nossa)
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A partir dos debates traçados, todos os Estados membros da ONU serão 
incentivados a adotarem tecnologias já existentes para coletar e processar resí-
duos têxteis comerciais e industriais até 2022 e assim deverão, da mesma for-
ma, investir em uma plataforma para compartilhar informações, instalações e 
recursos para fornecer diretrizes e ferramentas para permitir um sistema circu-
lar holístico para todas as partes interessadas no setor da moda, educando-as 
sobre estratégias e soluções circulares até 2020.

Essas iniciativas têm grande importância para todos os setores da cadeia 
produtiva da indústria fashion, mas elas precisam, efetivamente, estar conec-
tadas a outras perspectivas subjetivas, que levem em consideração as particu-
laridades culturais e a consciência de que o meio ambiente não responde às 
regras da racionalidade econômica. É necessária uma mudança de mentalidade 
social, que tenha a solidariedade e o reconhecimento “do outro” como valores 
primordiais, conforme apregoa Canclini:

As utopias de mudança e justiça, neste sentido, podem articular-se com o pro-
jeto dos estudos culturais [...] como estímulo para indagar sob que condições 
(reais) o real pode deixar de ser a repetição da desigualdade e da discriminação, 
para converter-se em palco de reconhecimento dos outros56.

Em consonância com essa discussão, Honneth57, em sua sociologia do 
reconhecimento, também ressalta a importância de se construir relações so-
lidárias; para o autor, por solidariedade, compreende-se as relações interati-
vas em que os sujeitos tomam interesse, de modo recíproco, por seus modos 
distintos de vida, já que se estimam de maneira simétrica. Neste debate sobre 
“moda, meio ambiente, sustentabilidade e justiça ambiental”, ainda há um 
longo caminho a ser percorrido rumo a essa relação de solidariedade e reco-
nhecimento, sejam eles social, cultural ou ambiental. Nesse aspecto, não será 
suficiente apenas a assinatura de acordos, convenções e protocolos com as 
boas intenções dos países envolvidos, mas fazê-los valer também na prática.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, vale dizer que embora várias iniciativas para um futuro “mais 
sustentável” na indústria fashion estejam despontando em alguns países, esse 
processo ainda está bem mais lento do que a urgência do assunto merece. Ao 
mesmo tempo, essas iniciativas são primordiais para o início de uma ressig-
nificação em toda a cadeia produtiva porque é através delas que o debate vai 
se estruturando e ganhando espaço nas agendas políticas, comprometendo, 

56 Op. Cit. p. 24.
57 Op. Cit.
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de forma mais efetiva, órgãos e instituições que detêm o poder de fiscalizar, 
alterar e implantar práticas mais sustentáveis.

Nesse sentido, conforme destacou Berlim58, um novo modelo de capitalismo 
e, consequentemente, um novo modelo de produção e de consumo está para sur-
gir. Movido pela crise ecológica, traz à tona uma reflexão sobre o ritmo de vida, de 
produção de bens e de consumo. Não é mais possível pra viver como máquinas, 
como se o planeta fosse uma. O primeiro passo é abandonar a lógica linear e cen-
tralizadora herdada da revolução industrial, como aponta Carvalhal59.

Assim, a estética – da moda – pode e deve andar de mãos dadas com a ética 
– da vida – ao valorizar, respeitar e enaltecer o meio ambiente; esse movimento 
está em construção, não necessariamente de forma orgânica e consciente e, sim, 
devido às diversas crises sociais, econômicas e ambientais contemporâneas.

Isso posto, é certo afirmar que sustentabilidade é um tema transversal a 
várias áreas, inclusive a da moda, especialmente neste momento da sociedade, 
em que há debates que destacam a importância de um reposicionamento pe-
rante o meio ambiente com foco nesta e nas gerações futuras. É preciso que 
haja uma reflexão sobre o diálogo que é necessário existir entre a sociedade e o 
meio ambiente por meio da moda. O aprimoramento desse debate em âmbito 
inetenacional, conduzido pelas organizações do sistema ONU podem, assim, 
lançar luz a um debate ampliação da justiça ambiental pelo reconhecimento 
da questão do consumo como pauta relevante da sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, Henri. Justiça Ambiental e construção social do Risco. In. Desenvolvimento e Meio Ambiente. N. 
5. p. 49-60.jan/jun 2002.

______. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. In: Estudos avançados, 
v. 24 n. 68, 2010, p. 103-119.

BERLIM, Lilyan. Moda e Sustentabilidade: uma reflexão necessária. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.

CANCLINI, Néstor García. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2006.

CARVALHAL, André. Moda com propósito: manifesto pela grande virada. São Paulo: Paralela, 2016.

CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas Georgescu Roegen. São 
Paulo: Senac, 2010.

FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. Moda & Sustentabilidade: Design para mudança. São Paulo: Senac, 2011.

GUATTARI, Félix. As três ecologias. São Paulo: Papirus Editora, 21a ed. 2012.

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Tradução Luiz Repa. São 
Paulo: Ed. 34, 2003.

LEFF, Enrique. Ecologia, Capital e Cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. Cabral, Luis Carlos 
(trad.) 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 

58 Op. Cit.
59 Op. Cit.



Desenvolvimento sustentável na ContemporaneiDaDe 123
______. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

______. Racionalidade Ambiental e reapropriação social da natureza. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-
leira, 2014.

MARTINI JR, Luiz Carlos de; SILVA, Elmo Rodrigues da; MATTOS, Ubirajara Aluízio de Oliveira. Análise 
da maquiagem verde (greenwashing) na transparência empresarial. XXXII Encontro Nacional de Engenharia 
de Produção. Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribuições da Engenharia de 
Produção. In. ANAIS.... RS, 2012. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2012_TN_
STO_167_966_21017.pdf> Acesso em: jan de 2018.

MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

PAGOTTO, Érico Luciano. Greenwashing: os conflitos éticos da propaganda ambiental. Dissertação (mestrado). 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2013.

PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo, Brasil: Cortez, 2010.

RAMMÊ, Rogério Santos. Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos: Conjecturas político-filosóficas 
para uma nova ordem jurídico ecológica. Caxias do Sul: EDUCS, 2012.

______. Justiça Ambiental na era do hiperconsumo: um desafio para o estado socioambiental de direito. In. 
Paradigma (Ribeirão Preto), v. 19, p. 33-44, 2010.

SCHUCH, Alice Beyer; BIVIATELLO, Evelize; ROVIEZZO, Larissa. Jovens elaborando a primeira resolução 
em moda da ONU! Disponível em: <https://esfashionnet.wordpress.com/2017/05/16/elaborando-a-primeira-
-resolucao-em-moda-da-onu/>. Acesso em: nov. de 2017.

SOUZA, Leandro Ricarte Castro de; MILANEZ; Bruno. Conflitos socioambientais, Ecologia Política e Justiça 
Ambiental: contribuições para uma análise crítica. In. XI Encontro Nacional Associação Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em Geografia. Anais. Presidente Prudente. 12-14 de outubro de 2015. Disponível em:&lt;www.
enanpege.ggf.br/2015&gt;. Acesso em nov. de 2017.

YFS – Youth Fashion Summit. Sustainable Fashion Consumption and Production. Disponível em: <http://
youthfashionsummit.com/un-resolution-draft/>. Acesso em: fev. 2018.



espaços amBientais  
protegiDos 



Capítulo 10

la proteCCiÓn JuríDiCa De los  
Bosques en el DereCho español

José Antonio Moreno Molina

1. INTRODUCCIÓN. LAS DECISIVAS FUNCIONES QUE 
CUMPLEN LOS BOSQUES

La disciplina normativa forestal se ha encontrado marcada en España por 
las diversas funciones que el bosque cumple, ya sea como bien económico o 
productivo, como instrumento de defensa hidrogeológica del territorio, como 
valor ambiental en sentido amplio (protección de la fauna, flora, atmósfera, 
aguas, clima, ecosistema), como susceptible de un aprovechamiento recreativo 
o turístico o por sus funciones sociales. En efecto, las distintas normas que 
desde el siglo pasado se han aprobado en la materia, han impuesto unas obli-
gaciones sobre los bosques para tutelar los distintos intereses públicos que más 
han preocupado en cada momento o período histórico1. 

Los bosques, acogedores de una riquísima vida vegetal y animal y de los 
equilibrios típicos de un hábitat natural, son un recurso natural cuya contri-
bución es decisiva en el mantenimiento del ciclo de la vida y en la conserva-
ción del medio ambiente. 

Las demandas sociales que principalmente se plantean en la actualidad 
respecto de los recursos forestales son principalmente de tres tipos: 

1º: Funciones ecológicas o reguladoras de la dinámica de la biosfera, entre 
ellas, la protección del suelo contra la erosión, uno de los principales proble-
mas en amplias zonas de España, principalmente en su modalidad hídrica. 
Esta erosión no solo ocasiona importantes pérdidas de fertilidad del suelo 

1 Es más, las primeras normas forestales se pueden encontrar en nuestro ordenamiento en la baja Edad 
Media. Sin embargo, hasta el siglo XIX no se puede hablar de un verdadero sistema forestal. Sobre 
la evolución histórica de la protección jurídica de los montes en España puede verse GUAITA, A., 
Régimen jurídico-administrativo de los montes, Porto y Cía, Santiago de Compostela, 1956 y Derecho 
Administrativo. Aguas, montes y minas, Civitas, Madrid, 1986, y PARADA VAZQUEZ, J.R., Derecho 
Administrativo. Bienes Públicos y Urbanismo, Marcial Pons, Madrid, 1989.
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sino que también es causa de otros efectos indeseados que merman la efec-
tividad de ciertas infraestructuras, en especial las de comunicación vial y las 
hidráulicas. La existencia de masas forestales es esencial, sobre todo en terrenos 
en declive, para paliar los efectos negativos del fenómeno erosivo, así como 
para la contención de riadas y la regulación de la de escorrentía.

Pero también hay que destacar el papel de los bosques como asilo y re-
fugio de la fauna y la flora, la mejora de la calidad de las aguas, la regulación 
del régimen hidrológico y la influencia sobre el clima y la atmósfera. En un 
momento como el actual en que está en vigor el Protocolo de Kyoto sobre 
reducción de gases con efecto invernadero de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (aprobado en la Unión Europea por 
la Decisión del Consejo de 25 de abril de 2002), resulta fundamental el papel 
de los bosques como sumideros de dióxido de carbono, depósitos de los gases 
de efecto invernadero y también por la producción de biomasa y su potencial 
en materia de energías renovables2.

2º: Servicios sociales en sentido amplio. Los bosques, que representan una 
importante herencia cultural, desarrollan funciones culturales, educativas, re-
creativas y de mejora de la calidad de vida. Nuestros ciudadanos demandan cada 
vez más actividades al aire libre en contacto con la naturaleza y los montes y 
así lo pone de manifiesto el importante desarrollo del turismo rural en España. 

Hay que tener en cuenta que el ecoturismo (La resolución de Naciones 
Unidas 53/200, de 15 de diciembre de 1998, proclamó el año 2002 como Año 
Internacional del Turismo Ecológico) es el que en la actualidad el sector del 
turismo que experimenta un mayor crecimiento en el mundo de acuerdo a los 
informes de la Organización Mundial del Turismo. 

Pero es que además los bosques desempeñan una función esencial en el 
desarrollo del medio rural, pudiendo constituir, adecuadamente gestionados, 
un importante factor de estabilidad de su población, al ser fuente generadora 
de riqueza y empleo el aprovechamiento de los recursos renovables que ateso-
ran. Este decisivo aspecto de los montes ha sido destacado tradicionalmente 
por la Unión Europea (véanse la Resolución del Consejo de 15 de diciembre 
de 1998 sobre una estrategia forestal para la Unión Europea y el Plan de acción 
de la UE para los bosques de 2006).

3º: Funciones de carácter estrictamente económico, a través del aprove-
chamiento de los numerosos productos forestales. En la Unión Europea la 
silvicultura y las industrias forestales dan trabajo a 3,4 millones de personas 
(Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de 
junio de 2006, COM 2006 302 final).Además, la UE es el segundo productor, 

2 Resulta imprescindible al respecto el estudio de SARASÍBAR IRIARTE, M., El derecho forestal ante el 
cambio climático: las funciones ambientales de los bosques, Aranzadi, Pamplona, 2007.



Desenvolvimento sustentável na ContemporaneiDaDe 127

después de los Estados Unidos, de troncos industriales y produce alrededor del 
80 % del corcho mundial. De acuerdo con el Plan Forestal Español (2002), la 
valoración económica integral de los bosques españoles, teniendo en cuenta 
sus aspectos productivo, recreativo y ambiental, asciende a cerca de 136.000 
millones de euros, valoración monetaria no muy relevante, pero que deja 
fuera lo que los expertos forestales llaman valor de internalización, como la 
fijación de dióxido de carbono mencionada, que tiene un importante valor 
en el mercado de derechos de emisiones, en el mantenimiento de la biodiver-
sidad y del paisaje, o en el freno del proceso de desertificación. También se 
dejan sin valorar aspectos productivos de los bosques como la caza, la pesca, 
los pastos y el potencial eólico, y aspectos ambientales como las funciones 
protectoras del monte. 

2. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN 
JURÍDICA DE LOS MONTES EN ESPAÑA 

2.1. La prevalencia de la función económica de los bosques hasta la 
Ley de Montes de 1957

En la línea evolutiva de la legislación española en la materia, cuyo primer 
eslabón de importancia en el Derecho español fue la Ley de Montes de 1863, 
ha predominado casi absolutamente la preocupación por la función econó-
mica del monte, por su explotación racional y sólo desde muy recientemente 
se valora su importancia medioambiental. En este sentido, hay que recordar 
que, no sólo en España sino a nivel mundial, hasta hace muy poco el bosque 
se consideraba como un bien prácticamente ilimitado. Como señalaba CLAW-
SON, la opinión generalizada era que el bosque no tenía fin y además, era 
necesario preparar la tierra para la agricultura3.

La Ley de Montes de 8 de junio de 1957 se podía definir como una ley de 
propiedad forestal más que del medio ambiente forestal. La norma se aprobó 
en un momento histórico en el que la conciencia ambiental no estaba muy 
arraigada en la sociedad. La filosofía subyacente en la Ley es de corte produc-
tivista4. En efecto, la Ley dedica buena parte de sus disposiciones a disciplinar 
la propiedad forestal, las servidumbres y los derechos reales sobre la misma, el 
régimen jurídico de los aprovechamientos y las industrias forestales. Si bien se 
puede apreciar en la norma de 1957 una cierta preocupación ambiental y de 
protección de los montes (por ejemplo, la Ley regula la conservación y mejora 

3 Forest for whom and for what?, John Hopkins University Press, Baltimore, 1975, p. 78.
4 GROOME, H., “Historia de la política forestal”,  El libro rojo de los bosques españoles, Madrid, 1989, 

págs. 137 y ss.
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de los montes públicos y de particulares, crea las categorías de los montes 
catalogados de utilidad pública y la de los montes protectores, regula la repo-
blación forestal, actuaciones hidrológico-forestales, normas para la defensa de 
los montes contra las plagas y los incendios, y disposiciones sobre los Parques 
nacionales), no es ni mucho menos su centro de referencia.

Faltaba en la legislación preconstitucional de montes una consideración 
del bosque en su conjunto como objeto de protección. La normativa protegía 
sólo determinados bosques que por su ubicación o características cumplen 
una función relevante, sobre todo, en relación con los procesos hidrológicos5. 
Entre los montes propiedad de particulares (2/3 del total), prácticamente sólo 
eran considerados protectores y, por tanto, se sujetaban a una regulación pú-
blica los bosques situados en las cabeceras de cuencas hidrográficas6.

En la Ley de Montes de 1957 se encontraban sujetos a un especial régimen 
jurídico aquéllos en los que concurriesen unas determinadas circunstancias: si 
se trataba de montes no catalogados, que estuviesen poblados en todo o en 
parte con alguna de las especies establecidas por el Reglamento de Montes de 
1962 (art. 228) u otra disposición reglamentaria; en el caso de los montes per-
tenecientes a cualquier entidad pública, que fuesen catalogados o de utilidad 
pública o, si eran montes de los particulares, que fuesen montes protectores, 
cuando por su función sean objeto de una singular declaración administra-
tiva7. Eso sí, los terrenos que tenían la consideración de montes para la Ley, 
aunque no se encontrasen en uno de estos supuestos, tenían una adscripción 
forestal, esto es, su cambio de uso o destino debía ser expresamente autorizado 
por la Administración forestal. En definitiva, los montes de los particulares 
constituían una propiedad privada especial, ya que, aunque el régimen básico 
de derecho privado se mantenía, era una propiedad sujeta a un importante 
régimen de intervención administrativa8.

La legislación preconstitucional de montes, además de por la Ley de 
Montes de 1957, estaba integrado por la Ley del Patrimonio Forestal del 

5 ESTEVE PARDO, J., Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los montes (Función ecoló-
gica y explotación racional), Civitas, Madrid, 1995, p. 85.

6 En España, una regulación hidrológico-forestal se puede encontrar desde finales del siglo XIX: en la Ley 
de Aguas de 1879 (art. 59); en el Real Decreto de 3 de febrero de 1988, que establece el Plan sistemático 
de repoblación de cabecera de cuencas hidrográficas; en el Real Decreto de 7 de junio de 1901, por el 
que se creó el Servicio Hidrológico Forestal de la Nación; en la la Ley de 18 de octubre de 1941, de 
repoblación forestal de las riberas y los ríos; y, sobre todo, en la Ley de Montes de 1957 (art. 25) y en 
su reglamento de 1962 (art. 341.1), y en la Ley de Aguas de 1985. Sobre esta histórica relación entre 
bosques y agua en nuestro país, véase DE VICENTE DOMINGO, R., Espacios forestales. Su ordenación 
jurídica como recurso natural, Civitas, Madrid, 1995, págs. 67 y ss.

7 LAZARO BENITO, F., La ordenación constitucional de los recursos forestales, Tecnos, Madrid, 
1993, p. 22.

8 PARADA VAZQUEZ, J.R., Derecho Administrativo..., op. cit., p. 185.
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Estado de 1941, la Ley de Incendios Forestales de 1968, la Ley de Fomento 
de la Producción Forestal de 1977, y sus respectivos reglamentos.

2.2. Una nueva orientación jurídica: la Constitución de 1978. 

Con la aprobación de la Constitución española de 1978, se va a producir 
un importante cambio de enfoque desde el que contemplar toda la normativa 
forestal. En efecto, si por un lado se van a reconocer competencias de desar-
rollo legislativo y ejecutivo a las Comunidades autónomas en la materia, por 
otro se elevan al rango de principios rectores de la política económica y social 
tanto el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, como el deber de conservarlo.

Pero, junto a esta consagración constitucional del derecho al medio am-
biente, el apartado segundo del art. 45 del texto constitucional contiene un 
decisivo mandato para los poderes públicos, al establecer que éstos “velarán 
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de pro-
teger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

Partiendo del concepto genérico de utilización racional de los recursos 
naturales que establece el art. 45 de la Constitución, dentro del cual cabe incluir 
destacadamente a los montes y espacios forestales por su importante contribu-
ción al sostenimiento de un medio ambiente adecuado, la principal norma esta-
tal de desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 4/1989, de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (que ha sido más tarde 
derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad), va a marcar un importante punto de inflexión en el ámbito 
forestal. La norma, en cumplimiento del art. 45.2, y conforme a lo dispuesto en 
el art. 149.1.23 de la Constitución, tuvo como objetivo el establecimiento de nor-
mas de protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales 
y, en particular, las relativas a los espacios naturales y a la flora y fauna silvestres.

Sobre la base de los principios inspiradores de la Ley (mantenimiento de 
los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos; utilización 
ordenada de los recursos y preservación de la diversidad genética, la variedad, 
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje), es el artículo 
9 de la Ley 4/89 el que constituye desde su aprobación pauta obligada de re-
ferencia en materia forestal. En efecto, este precepto dispuso en su apartado 
primero que “la utilización del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos 
deberá orientarse al mantenimiento del potencial biológico y capacidad pro-
ductiva del mismo, con respeto a los ecosistemas del entorno”.

Pero el precepto fue más allá al fijar expresamente la pauta por la que debía 
discurrir la actuación de la Administraciones públicas en materia forestal. En 
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efecto, en el apartado segundo el art. 9 estableció que esta acción de las Admi-
nistraciones Públicas “se orientará a lograr la protección, restauración, mejora 
y ordenado aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea su titularidad, 
y su gestión técnica deberá ser acorde con sus características legales, ecológicas, 
forestales y socioeconómicas, prevaleciendo en todo caso el interés público sobre 
el privado”.

De esta forma, la Ley 4/89 consagró la nueva dirección de la política y la 
acción forestal a desarrollar por nuestras Administraciones públicas, en la que 
el componente ambiental pasó a ser prioritario.

La disposición citada propuso como finalidad básica a perseguir el or-
denado aprovechamiento de los montes, con independencia de su propiedad. 
Entre otros aspectos relevantes de la Ley 4/89, también hay que destacar muy 
significativamente el planeamiento de los recursos naturales. En efecto, la Ley 
creó, como instrumento novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, los Pla-
nes de Ordenación de los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordena-
ción de los Recursos Naturales (arts. 4 y ss.).

2.3. La distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades autónomas en materia forestal. Las competencias 
locales en este ámbito

De acuerdo con el artículo 149.1.23 de la Constitución, el Estado tiene 
reservada la competencia sobre la legislación básica en materia de montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias, correspondiendo a las Comuni-
dades autónomas, en general, el resto de las funciones normativas y ejecutivas 
en la materia.

Pero sobre los bosques, que son un recurso natural de importancia funda-
mental para la conservación del medio ambiente, inciden también de manera 
decisiva, como ha destacado el Tribunal Constitucional (Sentencias 64/1982, 
de 4 de noviembre - RTC 1982, 64-, 102/1985, de 26 de junio TC (Sala Pleno) 
- RTC 1995, 102- y 32/2006, de 1 febrero -RTC 2006\32-), las regulaciones 
normativas basadas en la competencia en materia medioambiental, previstas 
en los artículos 148.1.9 y 149.1.23 CE, que permiten a las Comunidades au-
tónomas asumir competencias de gestión en materia de protección del medio 
ambiente, otorgando al Estado la competencia exclusiva para dictar la legis-
lación básica, sin perjuicio de las facultades autonómicas para dictar normas 
adicionales de protección.

Además de esos títulos competenciales, tanto las Comunidades autóno-
mas como el Estado poseen otras competencias que inciden sobre la materia 
forestal (pueden verse al respecto las exposiciones de motivos de la Ley estatal 
43/2003 y de la Ley de Castilla-la Mancha 3/2008), como son las que ostentan 
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en relación con la ordenación del territorio y la política territorial, el urbanis-
mo, la vivienda, la agricultura, los bienes de dominio público y patrimoniales 
cuya titularidad les corresponde, agricultura y ganadería, fomento y coordina-
ción de la investigación, promoción del deporte y de la adecuada utilización 
del ocio, estadística y sobre pastos, espacios naturales protegidos, zonas de 
montaña, el régimen jurídico de las Administraciones públicas, legislación 
civil y la coordinación y planificación de la actividad económica9.

En la sentencia 71/1983, de 29 de julio (RTC 1983\71), el Tribunal Consti-
tucional señaló que es el hecho de incidir sobre espacios jurídicamente definidos 
como montes lo que determina su caracterización como materia de montes y, 
consecuentemente, el que se encuentre regulado por la legislación forestal. 

La Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada en 
este punto por la Ley 10/2006, de 28 de abril, clarifica en su artículo 7 las 
funciones en la materia de la Administración General del Estado, fundamen-
tadas en su competencia de legislación básica en materia de montes, aprove-
chamientos forestales y medio ambiente. Recoge de esta forma el precepto la 
competencia estatal para la representación internacional de España en materia 
forestal; la definición de los objetivos generales de la política forestal española 
(aprobando documentos como la Estrategia forestal española, el Plan forestal 
español, el Programa de acción nacional contra la desertificación y el Plan 
nacional de actuaciones prioritarias de restauración hidrológico-forestal); la 
recopilación, elaboración y sistematización de la información forestal para 
mantener y actualizar la Estadística forestal española; el establecimiento de 
las directrices comunes para la normalización de los medios materiales y de 
los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el 
territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las 
Comunidades autónomas, para la cobertura de los montes contra incendios; 
el ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosa-
nitarias urgentes, así como velar por la adecuada ejecución, coordinación y 
seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exista grave 
peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 
de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal; la promoción de 
planes de formación y empleo del sector forestal; la elaboración de programas 
de mejora genética y conservación de recursos genéticos forestales de ámbito 
nacional, así como el establecimiento de normas básicas sobre procedencia, 
producción, utilización y comercialización de los materiales forestales de re-
producción y, en particular, la determinación de sus regiones de procedencia y 
el mantenimiento del Registro y del Catálogo Nacional de Materiales de Base; 
la elaboración y aprobación de las Instrucciones básicas para la ordenación y 

9 LAZARO BENITO, F., La ordenación constitucional…, op. cit., págs. 53 y ss.
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aprovechamiento de montes; el fomento de la investigación científica y la in-
novación tecnológica en el ámbito forestal; la coordinación de la llevanza del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como la del Registro de montes 
protectores y montes con otras figuras de especial protección y la colaboración 
en el diseño de las redes, la recopilación y comunicación a los órganos comu-
nitarios de los datos obtenidos por las Comunidades autónomas en su ámbito 
territorial, procedentes de las parcelas de las redes europeas para el seguimien-
to de las interacciones del monte con el medio ambiente.

En todo caso, la Ley 43/2003 opta con claridad por la colaboración y 
cooperación entre las Administraciones para beneficio de un medio forestal 
que no entiende de fronteras administrativas. 

En efecto, el complejo esquema español de distribución de competencias 
en materia de montes, aprovechamientos forestales y protección del medio am-
biente, sobre el que se pronuncia la STC 21/1999, de 25 de febrero de 1999 (RTC 
1999/21), conduce como camino indispensable hacia una estrecha colaboración y 
cooperación interadministrativa. Como ha señalado abundante jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional (SSTC 80/1985 –RTC 1985/80-, 18/1982 –RTC 1982/18- 
y 96/1986 –RTC 1986/96-, entre otras), existe un deber general de colaboración en-
tre el Estado y las Comunidades autónomas que no es preciso justificar mediante 
preceptos concretos, porque es de esencia al modelo de organización territorial del 
Estado implantado por la Constitución. La materia forestal es un campo propicio 
para la celebración de Acuerdos o Convenios entre nuestras distintas Adminis-
traciones públicas (Estado, Comunidades autónomas y Entidades Locales), como 
forma de vertebrar el necesario principio de cooperación que se halla presente en 
la sustancia del Estado Autonómico, como reiteradamente ha proclamado el má-
ximo intérprete constitucional (STC 146/1992–RTC 1992/146-).

En este sentido, en uso de sus competencias en la materia, existe ya una 
importante legislación autonómica forestal, entre la que se pueden destacar 
las siguientes normas: Ley 6/1988, de 13 de marzo, Forestal de Cataluña; Ley 
13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Fo-
restal de Navarra; Ley 2/1992, de 15 de junio, de Ordenación Forestal de 
Andalucía; Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de Valencia; Ley 5/1994, 
de 16 de mayo, de Fomento de los Montes Arbolados de Castilla-León; Ley de 
10 de febrero de 1995 de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Madrid y Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la natura-
leza de Madrid; Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón; Ley 
3/2004,  de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado 
de Asturias; Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Sostenible de 
Castilla-la Mancha y Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 
Junto a estas disposiciones, se podrían destacar también todas las normas au-
tonómicas sobre espacios naturales protegidos.
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Por otro lado, los entes locales también ostentan decisivas competencias 
que afectan al ámbito forestal. En concreto, estas entidades tienen facultades 
de ordenación, explotación y mejora de sus bienes, previstas en el artículo 84 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto Refundido de las  Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y 
en los artículos 38 a 40 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

La Ley 43/2003 de Montes ha revitalizado el papel de las Administracio-
nes locales en la política forestal, concediéndoles una mayor participación en 
la adopción de decisiones que inciden directamente sobre sus propios montes, 
reconociendo con ello su papel como principales propietarios forestales públi-
cos en España y su contribución a la conservación de unos recursos naturales 
que benefician a toda la sociedad.

El artículo 9 de la Ley 43/2003 precisa así que las entidades locales, en el 
marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las Comunida-
des autónomas, ejercen las siguientes competencias en materia forestal:

 
“a) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de 
Montes  de Utilidad Pública. 
b) La gestión de los montes catalogados de su titularidad cuando así se dispon-
ga en la legislación forestal de la comunidad autónoma. 
c) La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos fores-
tales de todos los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Montes en relación con el fondo de mejoras de montes 
catalogados o, en su caso, de lo dispuesto en la normativa autonómica. 
d) La emisión de informe preceptivo en el procedimiento de elaboración de 
los instrumentos de gestión relativos a los montes de su titularidad incluidos 
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 
e) La emisión de otros informes preceptivos previstos en esta ley, relativos a 
los montes de su titularidad. 
f) Aquellas otras que, en la materia objeto de esta ley, les atribuya, de manera 
expresa, la legislación forestal de la comunidad autónoma u otras leyes que 
resulten de aplicación”.

2.4. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y sus objetivos 
principales

Tras quedar en el camino en los últimos años diversos anteproyectos, 
proyectos y propuestas de reformas de la Ley de Montes de 1957, no fue sino 
hasta la aprobación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, cuando por fin 
se derogó la legislación preconstitucional en la materia. Resultaba ineludible 
la obligación del Estado, en virtud de su competencia para dictar la legisla-
ción básica en materia de medio ambiente y de montes y aprovechamientos 
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forestales, de aprobar una nueva Ley forestal que recompusiese de un modo 
unitario la materia y permitiese una tutela integral del bosque. La numerosa y 
asistemática normativa forestal vigente hasta el momento en nuestro país no 
respondía en modo alguno a estos perfiles.

La nueva norma, en línea con el Derecho forestal internacional y co-
munitario europeo, tiene en cuenta los múltiples usos que nuestra sociedad 
demanda hoy del monte pero, sobre todo, se basa en la priorización de la 
protección ambiental del bosque, en la tutela de la dimensión biológica del 
bosque. Así lo defiende nuestra Carta Magna y la jurisprudencia del máximo 
intérprete constitucional, y en esta dirección se han movido la Ley de Conser-
vación de Espacios Naturales y la posterior legislación forestal autonómica. 
En nuestros días, una política forestal cualquiera, no encuadrada o apoyada 
por una política ambiental, está destinada a perder todo su significado10.

El moderno Derecho ambiental no exige una protección a ultranza de 
los bosques, que los convierta en piezas de museo, sino que aboga por una ges-
tión sostenible de los montes, por su aprovechamiento a través de las técnicas 
selvícolas con el máximo respeto a las leyes de la naturaleza. Sólo fomentando 
esa gestión ordenada de nuestros bosques se puede garantizar su conservación 
y expansión, y, por tanto, el cumplimiento de sus decisivas funciones sociales 
y medioambientales. 

También la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, que ha derogado a la Ley 4/1989, se centra en la prevalen-
cia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, y 
establece que las Administraciones competentes garantizarán que la gestión de 
los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las genera-
ciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y con-
servación del patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes 
en todo el territorio nacional, con independencia de su titularidad o régimen 
jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauración de 
sus recursos renovables. Los principios que inspiran la Ley 42/2007 se basan, 
desde la perspectiva de la consideración del propio patrimonio natural, en el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 
básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones 
y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.

10 Como señaló la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas, en su sesión especial de junio de 1997, 
“la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son fundamenta-
les para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los sistemas sustentadores 
de la vida en el planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible”.
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En este sentido, la propia exposición de motivos de la Ley 43/2003 ad-
vierte que la norma se inspira en unos principios que vienen enmarcados en 
el concepto primero y fundamental de la gestión forestal sostenible. A partir 
de él se pueden deducir los demás: la multifuncionalidad, la integración de 
la planificación forestal en la ordenación del territorio, la cohesión territorial 
y subsidiariedad, el fomento de las producciones forestales y del desarrollo 
rural, la conservación de la biodiversidad forestal, la integración de la política 
forestal en los objetivos ambientales internacionales, la cooperación entre las 
Administraciones y la obligada participación de todos los agentes sociales y 
económicos interesados en la toma de decisiones sobre el medio forestal.

En la elaboración de la Ley 43/2003 jugó un papel decisivo la Estrate-
gia Forestal Española, impulsada por el trabajo de la Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza y aprobada el 17 de marzo de 1999 por la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, así como el Plan Forestal Español, 
aplicación en el tiempo y el espacio de la Estrategia Forestal,  y que fue apro-
bado por Consejo de Ministros en julio de 2002. 

3.  LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA 
FORESTAL

La Unión Europea no cuenta todavía con una política forestal general 
común, por lo que esta materia sigue siendo esencialmente competencia de los 
Estados miembros. De acuerdo con el principio de subsidiariedad y con el de 
complementariedad11, los Estados miembros son responsables de la planifica-
ción y la ejecución de los programas forestales nacionales o los instrumentos 
equivalentes, en el contexto de una gestión forestal sostenible.

No obstante, el sector forestal se ve afectado por determinadas políticas 
comunitarias como las de desarrollo rural, protección contra los incendios y 
contaminación atmosférica, conservación de la biodiversidad (Natura 2000), 
aplicación del Convenio sobre el cambio climático, investigación e, incluso, 
competitividad de la silvicultura. La gestión, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques son temas esenciales hoy dentro de otras políticas co-
munes vigentes como la medio ambiente y la política agrícola común (PAC).

Cada vez se hace más necesaria pues una acción coordinada a nivel eu-
ropeo en materia forestal. La mayoría de las disposiciones normativas de la 
Unión Europea aprobadas hasta ahora en materia forestal han estado ligadas 
a la PAC y han regulado principalmente acciones de fomento por medio del 
otorgamiento de subvenciones y ayudas. En el ámbito de la Unión Europea, 
el sector forestal se ha visto desde los años 80 con gran preocupación debido 

11 Comunicación de la Comisión COM 1999, 218 y Resolución del Consejo 8080/99.
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a su degradación, pero a la vez como un sector de futuro ya que el incremen-
to de las masas forestales se ha considerado como una solución para ciertas 
tierras, detraídas en el pasado para su uso agrícola y con pocas perspectivas 
ante la situación excedentaria de muchos productos agrícolas. Ése ha sido el 
objetivo principal de la normativa comunitaria forestal, que siempre ha tenido 
un carácter secundario con respecto a la dominante política agrícola común. 

En efecto, si bien sobre todo a partir del Acta Única Europea se han 
aprobado en la Comunidad muchas disposiciones en materia forestal, no exis-
te una política forestal autónoma, con sus propios objetivos y fundamentos 
jurídicos, que dé una respuesta global a los problemas y necesidades del sector, 
esto es, que tenga en cuenta la importancia medioambiental, económica y 
social del patrimonio forestal comunitario. 

En su Resolución de 15 de diciembre de 1998 sobre una estrategia fores-
tal para la Unión Europea, el Consejo invitó a la Comisión a que evaluara y 
continuara mejorando la efectividad del sistema europeo de supervisión del 
estado de los bosques y a que tuviera en cuenta todos los posibles efectos sobre 
los ecosistemas forestales. El sexto programa de acción comunitario en materia 
de medio ambiente 2001-201212 reconoce la necesidad de que la elaboración, 
aplicación y evaluación de las políticas ambientales estén respaldadas por un 
enfoque basado en el conocimiento, así como, en particular, la necesidad de 
un control de las múltiples funciones de los bosques de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Conferencia Ministerial sobre protección de los bosques 
en Europa, el Foro sobre los bosques de las Naciones Unidas y el Convenio 
sobre la biodiversidad. 

Los incendios forestales y la contaminación atmosférica son los princi-
pales factores que ponen en peligro el desarrollo sostenible de los bosques de 
la Unión Europea y fueron objeto de desarrollo normativo mediante el Regla-
mento (CEE) n° 3528/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, relativo 
a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación 
atmosférica, y el Reglamento (CEE) n° 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 
1992, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incen-
dios. Ambos Reglamentos expiraron el 31 de diciembre de 2002. 

La Unión deseó dar continuidad a la vigilancia de los bosques integrando 
el Reglamento de protección de los bosques contra los incendios forestales, así 
como el Reglamento para la protección de los bosques contra la contaminación 
atmosférica en una nueva medida denominada Eje Bosques: se trata del Regla-
mento (CE) n° 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones 

12 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones, de 24 de enero de 2001, COM 2001 31 final.
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medioambientales en la Comunidad (Forest Focus), y del Reglamento (CE) nº 
1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, que estableció disposi-
ciones de aplicación del Reglamento 2152/2003.

Pero Forest Focus se aplicó desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de 
diciembre de 2006 (con un presupuesto anual de 61 millones de euros, de los 
que 9 millones estaban destinados a la prevención de incendios). 

El Plan de acción de la UE para los bosques (Comunicación de la Comi-
sión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2006, COM 2006 
302 final) sustituyó al instrumento anterior. La Comisión se ha fijado cuatro 
objetivos principales en la materia:

- mejorar la competitividad a largo plazo; 
- mejorar y proteger el medio ambiente; 
- contribuir a una mejor calidad de vida; 
- promover la coordinación y la comunicación. 

Estos objetivos se articulan en el Plan de Acción en torno a una serie de 
acciones clave que la Comisión Europea y los Estados miembros deben aplicar 
conjuntamente. Asimismo, el plan de acción prevé medidas suplementarias que 
los Estados miembros pueden llevar a cabo en función de sus condiciones y 
prioridades específicas con ayuda de los instrumentos comunitarios existentes.

El Comité Forestal Permanente (CFP) es el organismo de coordinación 
entre la Comisión y los Estados miembros en la ejecución del plan de ac-
ción. Creado en 1989, el CFP representa las administraciones forestales de 
los Estados miembros de la UE. Cuenta con 27 miembros (designados por 
los Gobiernos de los Estados miembros de la UE) y está presidido por la Co-
misión Europea. Su papel es triple: consulta y gestión de medidas forestales 
específicas, foro de consulta ad hoc que asiste con sus conocimientos técnicos 
en la elaboración de medidas en materia forestal dentro de las distintas polí-
ticas comunitarias, y punto de intercambio de información entre los Estados 
miembros y la Comisión. 

4. EL CONCEPTO DE MONTE COMO ECOSISTEMA FORESTAL 

Frente al limitado concepto de monte que proporcionaba el artículo 
primero de la Ley de Montes del Estado de 8 de junio de 1957, que entendía 
por tal un terreno rústico no agrícola, estuviese o no poblado por especies 
forestales13, la Ley 43/2003 vino a consagrar en la legislación estatal básica 
el concepto amplio de monte que había recogido ya la legislación forestal 

13 ESTEVE PARDO, J., Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica…, op. cit., p. 85.
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autonómica, como terreno que principalmente cumple o puede cumplir fun-
ciones ambientales y protectoras. 

En efecto, el concepto de monte del artículo 5 de la Ley estatal 43/2003 
incorpora las diversas funciones del territorio forestal y da entrada a las Co-
munidades autónomas en el margen de regulación sobre terrenos agrícolas 
abandonados, suelos urbanos y urbanizables y la determinación de la dimen-
sión de la unidad mínima que será considerada monte a efectos de la ley.

La Ley estatal de Montes define así de forma muy amplia al monte en su 
artículo 5 al entender por tal: 

“todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de mator-
ral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que 
cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, 
culturales, paisajísticas o recreativas. Tienen también la consideración de monte: 

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 
b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en 
el que se ubican. 
c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y pla-
zos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido 
signos inequívocos de su estado forestal. 
d) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, 
se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, 
de conformidad con la normativa aplicable”. 

La definición se concreta en el apartado 2 del mismo precepto con una 
delimitación negativa:

‘“No tienen la consideración de monte: 
a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. 
b) Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autóno-
ma en su normativa forestal y urbanística”. 

La Ley 3/2008 sienta pues una concepción positiva a la hora de catalogar los 
montes o terrenos forestales, en cuanto se basa en las características intrínsecas de 
las distintas áreas territoriales, eludiendo así la concepción residual que resultaría 
de la mera exclusión de las superficies destinadas a otros usos; a la vez al concep-
to de monte se han añadido también aquellos terrenos que cumplan o puedan 
cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, de paisaje o 
recreativas, con lo que no sólo se mejora el concepto sino que se hace más acorde 
con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución, al tener en cuenta además 
de los aspectos de productividad, los medioambientales. Se establece, por último, 
una idea fundamental para la gestión forestal, consistente en que los montes, 
como ecosistemas que son, deben ser tratados de un modo integrado.
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Con anterioridad a la aprobación de la ley estatal 43/2003, diversas leyes 
autonómicas habían dotado al concepto de monte de un sentido más abierto 
y positivo, reconociéndole además, de forma expresa, las múltiples funciones 
de carácter social que desempeña. Estas normas, por tanto, acentuaron los as-
pectos funcionales y finalistas, que quedaron integrados en el concepto.

Esta línea resulta claramente apreciable en Leyes de las Comunidades 
Autónomas españolas como las siguientes: 13/1990, de 31 de diciembre, de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra; 3/1993, de 9 de 
diciembre, Forestal de Valencia; 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de 
la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura; 5/1994, de 16 de mayo, 
de Fomento de los Montes Arbolados de Castilla y León; 16/1995, de 4 de 
mayo, Forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid 
y 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. También se ofrece una defini-
ción integral de monte por las Leyes 3/2004,  de 23 de noviembre, de Montes y 
Ordenación Forestal del Principado de Asturias; 15/2006, de 28 de diciembre, 
de Montes de Aragón y 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Sosteni-
ble de Castilla-la Mancha.

BIBLIOGRAFÍA

AAVV, Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Estudios de Derecho estatal 
y autonómico (coordinador CALVO SÁNCHEZ, L.), Thomson-Civitas, Madrid, 2005.

CLAWSON, Forest for whom and for what?, John Hopkins University Press, Baltimore, 1975.

DE VICENTE DOMINGO, R., Espacios forestales (Su ordenación jurídica como recurso natural), Civitas, 
Madrid, 1995

ESTEVE PARDO, J., Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los montes (Función ecológica y ex-
plotación racional), Civitas, Madrid, 1995

GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Las formas comunitarias de la propiedad forestal, Santander, 1986

greenpeaCe, Buying Destruction: a Greenpeace report for corporate consumers of forest products, Green-
peace International Publications, 1991

GUAITA, A., Derecho Administrativo. Aguas, montes y minas, Civitas, Madrid, 1986 y Régimen jurídico-
-administrativo de los montes, Porto y Cía., Santiago de Compostela, 1956

LÁZARO BENITO, F., La ordenación constitucional de los recursos forestales, Tecnos, Madrid, 1993

MARRACO SOLANA, S., “La política forestal española: evolución reciente y perspectivas”, Revista de Estudios 
Agro-Sociales, núm. 158, 1991

MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho ambiental, Trivium, Madrid, 2 volúmenes, 1992.

MORENO MOLINA, J.A., La protección ambiental de los bosques, Marcial Pons, Madrid, 1998; y “Defensa frente 
a los incendios forestales” en Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Estudios 
de Derecho estatal y autonómico (coordinador CALVO SÁNCHEZ, L.), Thomson-Civitas, Madrid, 2005

NIETO, A., Bienes comunales de los Montes de Toledo, Madrid, 1991

OLIVÁN DEL CACHO, J., “La protección del medio ambiente en la legislación forestal”, Revista Aragonesa de 
Administración Pública, núm. 2, 1993 y “Aspectos jurídico-administrativos de los incendios forestales. Especial re-
ferencia a la Comunidad Autónoma de Cataluña”, Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público, nº 20, 1995.

PARADA VAZQUEZ, J.R., Derecho Administrativo. Bienes Públicos y Urbanismo, Marcial Pons, Madrid, 1989.



Jamile BergamasChine mata Diz / Daniel gaio (orgs.)140
ORTEGA ÁLVAREZ, L., “El concepto de Derecho del medio ambiente”, en AAVV, Lecciones de Derecho del 
medio ambiente (dirección del propio autor), Lex Nova, Valladolid, 4ª ed., 2005

SARASÍBAR IRIARTE, M., El derecho forestal ante el cambio climático: las funciones ambientales de los bos-
ques, Aranzadi, Pamplona, 2007.



Mayra Gudiño Anaya
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1. INTRODUCCIÓN

México es un país privilegiado por su biodiversidad y se ubica en el cuar-
to lugar entre los países megadiversos; junto con Brasil, Colombia e Indonesia. 
Ocupa los primeros lugares en todas las listas de diversidad biológica que se 
han elaborado en el mundo (CONABIO, 2008). Actualmente se estima que los 
manglares de México ocupan una superficie de 770.057 ha distribuidas en 17 
estados con influencia de litoral (Hernández et al., 2016).

Desde un punto de vista biológico y socioeconómico, los manglares cons-
tituyen uno de los ecosistemas costeros más importantes de México. Estos pro-
porcionan una amplia variedad de recursos naturales, bienes y servicios, entre 
los cuales se encuentran medicinas, leña, taninos y material de construcción, 
así como lugares para la protección y desarrollo de fauna acuática y terrestre 
con fines de uso doméstico, comercial o de conservación (Valdez, 2002). Tam-
bién como áreas de crianza para múltiples especies marinas y protección de la 
zona costera evitando su erosión (Samper Villareal & Silva Benavides, 2015). 
La madera es aprovechada para el comercio y para construcción de viviendas, 
y son fuente de combustible al usarlos como leña o carbón (Hernández et al., 
2016), además de  tener un alto potencial de impacto en el presupuesto global 
de carbono (Herrera Silveria et al., 2016).

Los manglares en México se distribuyen en el interior de lagunas costeras 
y sistemas deltáicos de las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, 
con algunas lagunas costeras que poseen bocas efímeras que se abren durante la 
temporada de lluvias o por acción de los pescadores (López Portillo & Ezcurra, 
2002). Además, muchos manglares se desarrollan alrededor de las lagunas cos-
teras, esteros, desembocadura de ríos y arroyos (Díaz Gaxiola, 2012), debido 
a que proporcionan nutrientes y crean ambientes de baja salinidad (Moreno-

Capítulo 11

serviCios amBientales que BrinDa el sitio ramsar 
“manglares y humeDales De la laguna De 

sonteComapan”, veraCruz, méxiCo



Jamile BergamasChine mata Diz / Daniel gaio (orgs.)142

-Casasola et al., 2002). Los bosques de manglar dominan aproximadamente 
un 75 % de la línea de costa en todo el mundo y son considerados sistemas 
altamente productivos.  Sson diversos los factores que afectan la estructura y 
productividad de los bosque de manglar, entre los que se incluyen a la hidro-
logía, la dinámica de nutrientes, el tipo de sedimentos y la salinidad del suelo 
(Jiménez et al., 2004), además de funcionar como almacenadores, transforma-
dores y exportadores de materia orgánica (Herrera Silveria et al., 2016). 

La transformación de los ecosistemas naturales en los últimos 50 años 
ha sido la más rápida y extensa que en ningún otro periodo de la humanidad. 
La magnitud y las implicaciones socioambientales del manejo poco sostenido 
de los servicios ambientales, son actualmente considerables. Esto nos hace 
replantear las estrategias de manejo de los recursos y por ende de los servicios 
ambientales, asimismo, evaluar los patrones de consumo actuales y las estrate-
gias para proveer de insumos a una creciente población humana que depende 
de los servicios ambientales (Fregoso et al., 2006). 

Debido a todo lo anterior, se han identificado incentivos económicos 
como el pago por servicios ambientales (PSA), como una posible herramienta 
para prevenir el deterioro ambiental, mantener y mejorar la calidad de vida 
humana. Esta iniciativa tiene como fin aminorar y prevenir los problemas 
ambientales, a través de la participación activa de los beneficiarios y provee-
dores de los servicios ambientales. El PSA plantea que los propietarios de las 
tierras sean retribuidos por los servicios que éstas generan conciliando así 
sus intereses e incentivos con los de la sociedad que beneficia (Fregoso et al., 
2006), Además de ser una estrategia para que los poseedores de los recursos na-
turales, principalmente de países no desarrollados, se motiven a conservar en 
buen estado los ecosistemas teniendo como lógica no sólo dar incentivos para 
mejorar las prácticas de manejo forestal, sino mas bien una compensación por 
los beneficios diferidos (Martínez Cruz et al., 2006).

2. ANTECEDENTES 

En México se inició, ya hace algunos años, con la estrategia del pago por 
servicios ambientales hidrológicos y fue incluida en las políticas públicas de 
conservación. De 2003 a la fecha la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
opera el programa de pago por servicios ambientales hidrológicos (PPSAH), 
con el objetivo de reducir la tasa de deforestación en zonas críticas para la 
recarga de agua (Perevochtchikova & Ochoa-Tamayo, 2012) y también son 
una estrategia para abatir emisiones de CO2 y contribuir a la mitigación del 
cambio climático (Rojas López, González Guillen, Gómez Guerrero, & Romo 
Lozano, 2012). Dicho programa cuenta con criterios y reglas de operación, los 
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cuales se han ido modificando de acuerdo con las necesidades para adminis-
trar los recursos económicos y aspectos técnicos posibles de evaluar en campo 
(Zúñiga Vásquez et al., 2018).

Existe una gran cantidad de casos de pagos por servicios ambientales en 
México, y un claro ejemplo es el que se realizó en el Parque Nacional Nevado 
de Toluca. Dicho parque se ha visto disminuido por numerosos impactos an-
trópicos, lo que exigió el poder crear estrategias para su conservación. El estu-
dio tuvo como objetivo estimar la disposición a pagar haciendo una encuesta 
en una muestra de usuarios del Valle de Toluca en el marco de un programa 
de pago por servicios ambientales hidrológicos. Los resultados mostraron que 
los usuarios dispuestos a pagar rebasan el 50%, con cantidades que oscilan 
entre 30 y 80 pesos mensuales, sin embargo hubo un sector de los encuestados 
que no estarían dispuestos a contribuir, pero realizarían acciones enfocadas al 
cuidado del medio ambiente (Brunett et al., 2010).

Por otro lado, se han realizado numerosos estudios previos en la laguna 
de Sontecomapan y la mayoría de ellos analizan el comportamiento y con-
centraciones de los contaminantes o analizan la fauna y flora presente en ella. 
Otros estudios analizan los tipos de mangle presentes en los manglares de 
dicha laguna y su pronta desaparición. 

Uno de los temas actuales más apremiantes en materia ambiental son 
los considerables procesos de deterioro que presentan los ecosistemas a nivel 
mundial. Esta pérdida afecta de manera negativa la capacidad de los ecosis-
temas para realizar sus funciones y procesos ecosistémicos, relacionados con 
la regulación hidrológica, y por lo tanto, su capacidad de proveer servicios 
ambientales (Fregoso et al., 2006) y a pesar de la importancia que tiene la 
conservación de los ecosistemas para la preservación de los ciclos de vida, 
estos enfrentan un grave problema de deforestación (Perevochtchikova & 
Ochoa Tamayo, 2012).

En México, se estima que se han perdido aproximadamente 65 % de los 
manglares y también se estima que la tasa de deforestación es del 5 % anual 
(Olguín et al., 2007). México es uno de los 10 países que presenta una de 
las tasas de pérdida de manglares más altas del mundo con un 2.1% anual 
(Romero Berny et al., 2016). Los manglares son ecosistemas reconocidos por 
su importancia ecológica y económica, su riqueza natural y los servicios am-
bientales que prestan. Sin embargo, son amenazados por la sobreexplotación, 
la contaminación y el cambio de uso de suelo, la agricultura, la acuacultura, 
la extracción de sal y la expansión urbana, especialmente ligada al turismo, 
reducen la cobertura de manglar (Benavides Varela et al., 2016). Considerando 
que los ecosistemas de manglar son vulnerables ante el incremento del nivel 
del mar ocasionado por el cambio climático, el cambio en el uso de suelo blo-
queará su migración al interior del continente, y por consiguiente se perderá la 
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productividad del ecosistema, amenazando la seguridad humana y generando 
impactos económicos regionales y nacionales (Hernández et al., 2016). 

Por otra parte la presión producida por el aprovechamiento del manglar 
puede conducir a cambios en la dinámica de la regeneración y estructura de 
un bosque de manglar, además, cuando la extracción a pequeña escala es diri-
gida hacia las tallas pequeñas de una especie o un grupo de especies se corre el 
riesgo de provocar una extinción local de las especies aprovechadas, ya que se 
limita su regeneración natural (Rodríguez Zúñiga et al., 2011).

La deforestación frecuentemente implica fragmentación, el cual es un pro-
ceso complejo que incluye la división del hábitat, e involucra cambios múltiples 
de pérdida de ecosistemas, aumento en el aislamiento y cambios en la calidad de 
los parches de vegetación natural. A escala de paisaje afecta la dinámica ecológi-
ca, limitando la conectividad y modificando la estructura y composición de las 
comunidades. La fragmentación es un proceso que pocas veces se ha evaluado 
en manglares, existiendo un desconocimiento generalizado sobre sus efectos a 
diferentes escalas espaciales y temporales (Romero Berny et al., 2016).  Pero cabe 
resaltar que el gran problema de la deforestación de manglar no solo es la pérdi-
da de biomasa aérea, sino que, después de la perturbación, hay la liberación de 
considerables concentraciones de CO2 y CH4 a la atmósfera por lo que tienen 
una extraordinaria participación en las emisiones de gases de efecto invernadero, 
lo que contribuye al cambio climático (Herrera Silveria et al., 2016).

Uno de los ecosistemas más importantes a proteger son los manglares, 
que son refugio de muchas especies; los manglares mantienen la calidad del 
agua de la laguna y nos proveen muchos servicios y oxígeno. Se ubican en la 
costa del Golfo de México región de Los Tuxtlas, en la Reserva de la Biosfe-
ra Los Tuxtlas, región terrestre prioritaria para la conservación de México. 
“Dicho manglar representa una de las últimas extensiones importantes de 
manglar en la costa occidental del Golfo. Por factores biogeográficos, la re-
gión presenta una gran diversidad de especies y de endemismos, como plantas 
de la familia Rhizophoraceae y epífitas de la familia de Apocynaceae. Los ríos 
principales que desembocan en la laguna conservan bosques de ribera y una 
extensión de selva baja inundable, ecosistemas que en gran medida han sido 
transformados en pastizales inundables y tulares, existe un sistema de dunas 
costeras. En la costa noroeste hay algunos cerros y acantilados con selva alta 
perennifolia y acahuales (vegetación secundaria en regeneración), incluidos en 
la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Cabe mencionar 
que sirven de refugio en la ruta migratoria costera de aves desde Norteamérica 
hacia Centro y Sudamérica. Existe gran variedad de aves acuáticas y rapaces, 
migratorias y sedentarias, zona rica en especies y en endemismos. Estas zonas 
húmedas sirven de hábitat para muchas especies de agua dulce, estuarinas y 
marinas” (Esteros, 2003).
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Por otro lado, otra función importante que realizan los manglares que se 
basa en estudios previos, es que “llevan a cabo una importante labor en la re-
tención de sedimentos, en la eliminación y secuestro de algunos contaminan-
tes y metales pesados. Los bosques de mangle protegen de los fuertes vientos 
en el caso de que haya nortes y algunas suradas. A las comunidades cercanas 
como Sontecomapan y El Real evitan la alteración de la línea de costa y de las 
orillas del cuerpo de la laguna. La laguna de Sontecomapan retiene gran can-
tidad de sedimentos que por un lado provocan su asolvamiento, pero impide 
que estos lleguen al mar y enturbien las aguas provocando daño a algunos 
arrecifes coralinos cercanos a la costa de Los Tuxtlas” (Esteros, 2003).

3. LA CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE 
COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS, RAMSAR 1971 Y LA 
INCLUSIÓN DE LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN EN LA 
LISTA DE DICHOS HUMEDALES

Dicha convención, conocida normalmente como Convención Ramsar, 
fue firmada el 2 de febrero de 1971 y reconoce las funciones ecológicas fun-
damentales de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos 
y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves 
acuáticas.

De acuerdo al artículo 1 se entiende por humedales:

“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones 
de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”( 
Convención Ramsar, 1971, artículo 1). 

El tratado crea una lista de “Humedales de Importancia Internacional”, 
que se integrará por los humedales desigandos por cada país que cumplan 
una serie de condiciones, esencialmente: “que tenga importancia internacional 
para las aves acuáticas en cualquier estación del año”.

La Convención no prevé un régimen específico de protección de estas 
áreas pero los Estados se comprometen a su conservación, así como a la ges-
tión y uso racional de las poblaciones migradoras de aves acuáticas, a través de 
su legislación interna.

Es habitual en México que los “sitios Ramsar” (sitios incluidos en la lista 
de Humedales de Importancia Internacional de la Convención) sean declarados 
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áreas naturales protegidas, con la finalidad de que exista un marco jurídico claro 
para su conservación, sin embargo esto no es así en todos los casos.

Ültimamente se han propuesto, como una alternativa a lo anterior, 
estrategias de programas de pago por los servicios ambientales que brindan, 
con la finalidad de hacer atractiva, desde el punto de vista económico, su 
conservación para los propietarios o poseedores de las tierras que circundan 
dichos humedales.

Un aspecto fundamental para el diseño de estos programas y su posterior 
“arquitectura jurídica” consiste, precisamente, en establecer claramente cuáles 
son esos servicios.

Este sitio Ramsar, con el nombre de “Manglares y Humedales de la La-
guna de Sontecomapan”, cumple con los criterios 1, 2, 3, 4, 7 y 8 (Esteros, 
2003) de los Criterios de Importancia Internacional, que han sido adoptados 
por la 4a, 6a, y 7a Reuniones de la Conferencia de las Partes Contratantes de 
la Convención sobre los Humedales” (Ramsar, 1987).

El primer criterio, se refiere a que un humedal podrá ser considerado 
internacional “si contiene un ejemplo representativo, raro o único de un 
tipo de humedal natural o casi natural hallado dentro de la región biogeo-
gráfica apropiada“ (Ramsar, 1971). El humedal de la laguna cuenta con es-
pecies amenazadas como la aguililla negra y en peligro de extinción como 
el taimán, por ello cumple con el segundo criterio, el cual nos menciona 
que el humedal debe contar con dichas especies para poder ser considerado 
de importancia internacional. El tercer criterio se refiere a que será con-
siderado internacional “si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o 
animales importantes para mantener la diversidad biológica de una región 
biogeográfica determinada“ (Ramsar, 1971) en este caso, en el manglar. 
El humedal ofrece refugio a miles de especies y con ello cumple el cuarto 
criterio. El siguiente criterio es el séptimo y lo cumple el humedal, debido 
a que sustenta gran cantidad de especies “que son representativas de los 
beneficios y/o los valores de los humedales y contribuye de esa manera a 
la diversidad biológica del mundo“ (Ramsar, 1971). El último criterio que 
cumple el humedal es el octavo y es debido a que es fuente de alimentación 
de especies o “es una zona de desove, un área de desarrollo y crecimiento 
y/o una ruta migratoria de la que dependen las existencias de peces dentro 
o fuera del humedal“ (Ramsar, 1971).

Hay diferentes tipos de humedales en la laguna de Sontecomapan, como 
marinos y estuarios, los cuales son “océano abierto sobre la plataforma con-
tinental y ambientes mareales, profundos o someros, con acceso al mar de 
manera esporádica o parcialmente obstruido, y por lo menos de modo oca-
sional reciben escurrimientos de agua dulce como bahías, ceibadales de pastos 
marinos, estuarios, manglares, petenes, marismas, saladares” (Felger, 2001).



Desenvolvimento sustentável na ContemporaneiDaDe 147

Otro tipo de humedal presente es el artificial cuya definición es que se 
trata de “un sistema estanque o cauce poco profundo, construido por el hom-
bre, en el que se han sembrado plantas acuáticas y contado con los procesos 
naturales para tratar el agua residual” (Llagas & Guadalupe, 2006). “En la 
laguna está presente como estanques de acuicultura que son el centro de cría y 
producción de mojarra de la SAGARPA y tierras agrícolas inundadas estacio-
nalmente como pastizales inundables de ganadería extensiva” (Esteros, 2003).

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN 
EL SITIO RAMSAR

De acuerdo con la definición de Moreno-Casasola (2005), un servicio am-
biental es un servicio gratuito que proveen los ecosistemas a la sociedad y se define 
como las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, 
y las especies que los componen, mantienen y satisfacen la vida del ser humano.

Los ecosistemas ofrecen una serie de servicios beneficiosos para las per-
sonas, la sociedad y la economía en general, que se conocen como servicios 
ecosistémicos o servicios de los ecosistemas (EM, 2005).

“Los ecosistemas de humedales pueden presentar algunos de los valores más 
elevados de los servicios ecosistémicos en comparación con otros ecosistemas, 
debido a la importancia de los servicios de suministro de agua limpia, miti-
gación de peligros naturales como son los bosques de manglar y llanuras alu-
viales, y almacenamiento de carbono como en turberas, manglares y marismas 
mareales” (Groot et al., 2012).

Además, muchos de ellos están relacionados con el agua y los humedales 
por ofrecer “suministro, regulación y purificación del agua así como reposi-
ción de aguas subterráneas, y son fundamentales para alcanzar los objetivos 
de seguridad del agua y agua para la seguridad alimentaria, seguridad laboral, 
mantenimiento de la pesca, calidad del suelo para la agricultura y una serie de 
beneficios culturales“ (Ten et al., 2013).

La clasificación de los sistemas ambientales fue divida en cuatro tipos y 
es la siguiente (Mayrand & Paquin, 2005):

De soporte
-Biodiversidad;
-Ciclos de nutrientes ;
-Formación de suelo;
-Producción primaria; 
-Polinización; 
-Control biológico.
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De provisión
-Alimento;
-Materias primas; 
-Recursos genéticos;
-Recursos medicinales;
-Recursos ornamentales.

De regulación 
-Regulación del clima;
-Regulación del gas; 
-Regulación del agua; 
-Prevención de disturbios;
-Provisión de agua;
-Tratamiento de desechos.

Culturales 
-Belleza escénica;  
-Recreación;
-Información cultural y artística;
-Información espiritual e histórica;
-Ciencia y educación.

Los servicios de soporte son aquellos que regulan los procesos de los ecosiste-
mas que mantienen y permiten la provisión del resto de los servicios. Estos pueden 
o no tener implicaciones directas sobre el bienestar humano. Entre ellos se encuen-
tra el mantenimiento de la biodiversidad, el ciclo hidrológico, el ciclo de nutrien-
tes y la producción primaria (Mayrand & Paquin, 2005). Los servicios de provisión 
son recursos tangibles y finitos, que se contabilizan y consumen. Además, pueden 
ser o no renovables. Entre ellos se encuentra la provisión de agua para consumo 
humano, la provisión de productos como la madera y la producción de comida 
(Mayrand & Paquin, 2005). Los servicios de regulación son lo que mantienen los 
procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a través de las cuales se regulan 
las condiciones del ambiente humano. Entre ellos encontramos la regulación del 
clima y gases como los de efecto invernadero, el control de la erosión o de las inun-
daciones y la protección contra el impacto de los huracanes (Mayrand & Paquin, 
2005). Los servicios culturales pueden ser tangibles e intangibles y son producto 
de percepciones individuales o colectivas; son dependientes del contexto socio-
-cultural. Intervienen en la forma en que interactuamos con nuestro entorno y con 
las demás personas. Entre ellos se encuentra la belleza escénica de los ecosistemas 
como fuente de inspiración y la capacidad recreativa que ofrece el entorno natural 
a las sociedades humanas (Mayrand & Paquin, 2005). Los servicios ambientales 
que ofrecen los humedales son “protección costera que atenúa y/o disipa las olas 
y amortigua vientos. El siguiente es control de la erosión favoreciendo la estabi-
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lización de los sedimentos y la retención de suelo, la protección contra crecidas 
con la regulación y control del caudal del agua, el suministro de agua debido a la 
recarga y descarga de aguas subterráneas, la purificación del agua favoreciendo la 
captación de nutrientes y contaminantes, así como la retención y el depósito de 
partículas. El secuestro de carbono que genera productividad y diversidad biológi-
ca, el mantenimiento de la pesca, la caza y las actividades de forrajeo creando un 
hábitat reproductivo adecuado y con diversidad biológica. Otro servicio más es el 
turismo, recreación, educación e investigación y por último, beneficios culturales, 
espirituales y religiosos” (Barbier, 2011). 

A continuación se describen algunos servicios ambientales importantes 
que provee la laguna:

4.1. Belleza escénica 

Este tipo de valores son los más difíciles de valorar, pero desempeñan 
un papel de gran importancia en las distintas sociedades y en sus expresiones 
culturales. Los humedales y sus habitantes han sido fuente de inspiración de 
pinturas, canciones, poemas, jardines, símbolos religiosos, entre otros muchos. 
Además, los humedales y cuerpos de agua representan un papel fundamental 
en el mantenimiento de paisajes de alta calidad estética y de sitios de recrea-
ción del hombre por lo que tienen un alto número de valores denominados 
“de no uso o no consumo” (Moreno Casasola, 2005).

4.2. Protección de la diversidad 

El hábitat acuático y de los humedales que requieren la flora y fauna de los 
ecosistemas acuáticos depende de manera importante de la conexión dinámica 
entre la tierra y el agua, de los procesos físicos tales como los flujos de agua y 
sedimentos, así como de otras muchas condiciones biofísicas tales como calidad 
y temperatura del agua, relaciones tróficas que permiten establecer las cadenas 
alimenticias, entre otras. Entre los principales habitantes de estos ecosistemas 
están plantas, algas, peces, aves acuáticas, mamíferos y varios tipos de crustáceos 
y bivalvos, microrganismos, entre otros muchos habitantes. El banco genético 
que se encuentra en estos ecosistemas forma una parte fundamental del mante-
nimiento de la biodiversidad del planeta (Moreno Casasola, 2005).

4.3. Provisión de agua

El agua es un recurso y un servicio ambiental insustituible para la vida so-
bre la tierra. “Solamente una pequeña porción de la gran cantidad de agua de 
nuestro planeta es agua dulce de una calidad tal que pueda servir para beber, 
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para regar los cultivos, y para satisfacer otras necesidades humanas. El ciclo 
hidrológico es el proceso de circulación del agua entre los distintos comparti-
mentos de la hidrósfera. La lluvia es la única manera de renovar el agua dulce 
en la tierra” (Moreno Casasola, 2005).

4.4. Crianza de especies y producción de alimentos

Los ecosistemas del manglar son lugares de crianza para las múltiples 
especies pesqueras de importancia comercial. “El hábitat del estuario provee 
sustancias ricas en nutrientes y la misma otorga protección ante depredadores 
(Robertson y Duke 1990). Muchas especies de organismos marinos de impor-
tancia comercial dependen de los manglares al menos durante una parte de su 
ciclo vital y los manglares son también comederos para los peces costeros. Los 
manglares cumplen un papel muy importante en la producción de alimentos 
como los peces, camarones, etc. 

4.5. Protección del suelo

El servicio ambiental de protección del suelo se debe a la liberación de nu-
trientes que se realiza por medio de la descomposición de residuos orgánicos. 

Constituye un servicio biológico importante ya que favorece la formación de 
los suelos y con ello la fertilidad del suelo, que es un componente esencial de 
los ecosistemas, ya que de ella depende la subsistencia tanto de especies de ani-
males y plantas como de seres humanos. La fijación de nutrientes se produce 
a través de la captación de carbono, fijación de nitrógeno, del mantenimiento 
y retención del fósforo, la devolución y reciclamiento de estos nutrientes. 
Estos procesos se generan por medio de la fotosíntesis; de la simbiosis con 
bacterias nitrificantes y de procesos de descomposición de materia orgánica y 
reabsorción de nutrientes respectivamente (Encalada, 2006) . 

4.6. Captura de carbono

El servicio ecosistémico como almacén de carbono orgánico (CO) a pesar 
de ser importante por su beneficio local, regional y mundial es de los menos es-
tudiados de estos ecosistemas (Teutli et al., 2014). Los manglares son ecosistemas 
conocidos por sus diferentes funciones tales como “almacenadores, transfor-
madores y exportadores de materia orgánica, con lo que contribuyen significa-
tivamente a los ciclos biogeoquímicos de diversos elementos. En los manglares 
como en muchos otros ecosistemas costeros se reconocen los almacenes y flujos 
de diversos elementos, principalmente carbono, el cual tiene gran interés por su 
relación con gases de efecto invernadero (CO2 y CH4)“ (Herrera et al., 2015). 
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Los suelos orgánicos pueden actuar como fuentes o sumideros de bióxido de 
carbono atmosférico dependiendo de las prácticas de uso de suelo, el clima, 
la textura y la topografía. Los humedales cubren solo el 5 % de la superficie 
terrestre, sin embargo, constituyen importantes sumideros de carbono, con-
tribuyendo en un 40% en la captura de CO2 y almacenan carbono con una 
liberación mínima de gases de efecto invernadero debido a la inhibición de la 
metanogénesis por los sulfatos. 

Cabe mencionar que el bosque de manglar tiene una alta tasa de captura 
de carbono (Moreno et al., 2010). 

4.7. Control de la erosión

Los humedales son parte de los ecosistemas más productivos del mundo, 
“su cuidado es una efectiva estrategia para prevenir desastres naturales como 
inundaciones. De igual forma, ayudan al control de la erosión y permiten la 
generación de vida natural en sus áreas aledañas“ (MADS, 2015).

Otro punto importante a considerar es que 

las plantas reducen la capacidad erosiva de las olas hacia las paredes, puesto 
que funcionan como las estructuras de hormigón llamadas matatenas en un 
malecón, ya que disminuyen la fuerza de las olas y corrientes que generan la 
erosión. Es muy importante el fomentar la colonización por algunas especies 
de plantas sumergidas nativas que no se conviertan a futuro en plaga (Lindig-
-Cisneros & Zambrano, 2009).

4.8. Protección contra inundaciones 

Este es uno de los servicios más importantes en relación a la serie de pro-
blemas actuales de eventos climáticos extremos como son las sequías, lluvias 
y huracanes.

“También ayudan en el control de inundaciones, ya que son zonas de des-
carga donde se acumula agua y se va filtrando o percolando lentamente al 
igual que la protección de los mantos freáticos costeros, debido a que las 
masas de agua dulce que se percolan y acumulan evitan que asciendan las 
masas se agua salada, salinizando el manto freático. También evitan que 
en ríos y estuarios penetre el agua salada más hacia tierra adentro (Moreno 
& Infante, 2009).

Cabe mencionar que el ecosistema de manglar es la primera línea de 
defensa que protege la costa contra las tormentas, y es una de las mejores 
herramientas para combatir el calentamiento global pues toman el dióxido de 
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carbono del ambiente y lo transforman en oxígeno, además de almacenar el 
carbono en el sustrato y convertirse en uno de los ecosistemas más producti-
vos del planeta“ (MMA, 2002). 

4.9. Filtrado de aguas residuales

Uno de los servicios ambientales que prestan los bosques de mangle es 
el filtrado de aguas residuales, ya que este ecosistema tiene la capacidad de 
disminuir la carga de materia orgánica del agua que utilizan en sus procesos 
naturales (Rivera & Casas, 2005).

4.10. Filtro biológico 

El manglar es un filtro biológico que evita la entrada de material suspen-
dido de otros ecosistemas, 

comportándose en un eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre, y por 
ejemplo podría beneficiarse del arrecife que lo protege del oleaje, haciendo una 
interacción. La formación del manglar depende directamente de que se proteja 
del embate directo del mar, y que viva en un medio intolerable para otras 
plantas, en condiciones adecuadas de buen flujo exterior, el manglar conforma 
extensos bosques monoespecíficos llamados rodales. Una de las funciones del 
ecosistema de manglar es comparada como la de un gran riñón, que retiene 
valiosos sedimentos y filtra sales minerales a través de sus organismos planc-
tónicos y filtradores, e integra así mismo a una gran cadena alimenticia (San 
& Ayanz, 2012).

Nos encontramos, en definitiva, con que los servicios ambientales o eco-
sistémicos que brinda la Laguna de Sontecomapan, en Veracruz, México, son 
considerables y su adecuada valorización, junto con el hecho de que la zona 
ya está incluida en el listado de Humedales de Importancia Internacional de 
la Convención Ramsar, pueden ser la base para el desarrollo de un programa 
de pago por servicios ambientales que contribuiría enormemente a la conser-
vación de la zona.
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Luciano J. Alvarenga

1. INTRODUÇÃO

A partir dos conceitos de “geodiversidade” e “geopatrimônio”, ainda caren-
tes de integração à gramática do Direito Ambiental, apresentam-se contributos, 
no marco teórico do direito à paisagem, ao desenvolvimento de programas de 
geoconservação — a vertente geológica da conservação da natureza1 — no Brasil. 
Em correlação, sublinha-se a pertinência de investigações que objetivem a estru-
turação metodológico-jurídica e operacional de iniciativas de salvaguarda do 
geopatrimônio, no quadro mais amplo do patrimônio natural e cultural.

2. GEODIVERSIDADE E GEOPATRIMÔNIO

A geodiversidade consiste na variedade de “características, conjuntos, siste-
mas e processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas de paisagem) e 
do solo”.2 Para António M. Galopim de Carvalho, trata-se do conjunto de “ocor-
rências de natureza geológica, com destaque para rochas, minerais e fósseis — 
testemunhos de uma biodiversidade passada —, dobras e falhas, grutas, naturais 
e galerias de minas, relevos e depressões terrestres e submarinas, vulcões, etc.”.3 
Funcionalmente, a geodiversidade é o suporte da biodiversidade4 e dos processos 

1 BRILHA, J. Património geológico e geoconservação. Viseu: Palimage, 2005.
2 AHC. Australian Natural Heritage Charter: for the conservation of places of natural heritage signifi-

cance. 2.ed. Canberra: Australian Heritage Commission, 2002, p. 9.
3 CARVALHO, A. M. G. As pedras e as palavras. Lisboa: Âncora, 2015, p. 169.
4 MANOSSO, F. C.; ONDICOL, R. P. Geodiversidade: considerações sobre quantificação e avaliação da 

distribuição espacial. Anuário do Instituto de Geociências—UFRJ, v. 35, n. 1, p. 90-100, 2012; STAN-
LEY, M. Welcome to the 21st century. Geodiversity update, n. 1, p. 1-8, 2001.
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ecológicos. Numa síntese algo poética, o “palco” no qual diversas formas de vida 
são “atores”.5

Mais restrito, o geopatrimônio concerne a lugares ou elementos que, 
no conjunto amplo da geodiversidade, necessitam de protocolos especiais de 
gestão e proteção, devido à singularidade dos atributos geológicos ou valo-
res (cf. infra) que encerram. Notadamente alguns sítios ou componentes da 
geodiversidade, desde minerais, rochas, fósseis em afloramentos ou museus 
às formas do relevo, guardam registros de processos naturais que remontam 
a milhares, milhões ou bilhões de anos. Essas marcas da “memória da Terra” 
devem ser guardadas a salvo. Daí a relevância do Direito: em diálogo com as 
Geociências e outros saberes, o conhecimento jurídico pode mediar a cons-
trução democrática e a exigibilidade de cuidados específicos, traduzidos em 
normas, para a conservação do geopatrimônio, no interesse das atuais e das 
futuras gerações.

Em função da tipologia dos sítios de interesse geológico, referidos 
como “geossítios” ou “sítios da geodiversidade”6, entre outras denomina-
ções, o geopatrimônio divide-se em subcategorias, tais como: patrimônio 
paleontológico, atinente a reservatórios de fósseis; mineralógico, se os sítios 
se destacarem como contentores de minerais relevantes; geomorfológico, de-
vido à singularidade das morfologias terrestres; hidrogeológico, se os sítios 
merecerem distinção por sua invulgar contribuição à circulação hídrica.7 
Pode-se aludir, também, ao patrimônio espeleológico, que compreende gru-
tas, cânions, sumidouros, abismos, furnas, tocas, entre outras ocorrências 
desse tipo8, e ao patrimônio mineiro, compreensivo do conjunto de sítios 
históricos de extração mineral.9

Segundo Murray Gray, seis valores podem ser reconhecidos na geodiver-
sidade: (1) intrínseco, entendido como um atributo em si dos componentes 
ambientais abióticos, independentemente dos possíveis usos deles; (2) cultural, 

5 NASCIMENTO, M. A. L.; RUCHKYS, U. A.; MANTESSO-NETO, V. Geodiversidade, geoconserva-
ção e geoturismo: trinômio importante para a proteção do patrimônio geológico. São Paulo: Sociedade 
Brasileira de Geologia, 2008, p. 10.

6 BRILHA, J. Inventory and quantitative assesment of geosites and geodiversity sites: a review. Geoheri-
tage, n. 8, p. 119-134, 2016.

7 SCHOBBENHAUS, C.; SILVA, C. R. O papel do Serviço Geológico do Brasil na criação de geoparques 
e na conservação do patrimônio geológico. In: SCHOBBENHAUS, C.; SILVA, C. R. (org.). Geopar-
ques do Brasil: propostas, vol. 1. Rio de Janeiro: CPRM, 2012, p. 11-28.

8 MIRANDA, M. P. S.; CHIODI, C. Proteção jurídica do patrimônio espeleológico. In: RUCHKYS, U. 
A.; TRAVASSOS, L. E. P.; RASTEIRO, M. A.; FARIA, L. E. (org.). Patrimônio espeleológico em ro-
chas ferruginosas: propostas para sua conservação no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Campinas: 
Sociedade Brasileira de Espeleologia, 2015, p. 56-77.

9 NASCIMENTO, M. A. L.; ROCHA, A. J. D.; NOLASCO, M. C. Patrimônio geológico e mineiro no 
nordeste do Brasil. Boletim paranaense de Geociências, n. 70, p. 103-119, 2013.
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perceptível quando determinados sítios ou elementos da geodiversidade alcan-
çam especial valoração pelo que representam em termos simbólicos, históricos 
ou vivenciais; (3) estético, concernente à relevância de determinados geossítios 
na composição de paisagens; (4) econômico, associado aos vários tipos de apro-
veitamentos produtivos, comerciais ou consuntivos da geodiversidade (mine-
ração, construção civil, processos fabris); (5) funcional, relativo às funções da 
geodiversidade como suporte de processos ecológicos, de habitats e ecossistemas; 
(6) científico e educacional, respeitante à consideração da geodiversidade como 
base interpretativa da história da Terra.10

Com efeito, a geodiversidade possui notável valor científico. O estudo 
dela é

[...] essencial para conhecermos os processos naturais que têm lugar no nosso 
planeta, alguns deles com fortes implicações na qualidade de vida de muitos 
milhões de pessoas. Os geocientistas necessitam de ter acesso aos locais onde 
estes processos estão bem representados, por forma a promover a investigação 
que permite o progresso das geociências e a sua aplicação no desenvolvimento 
de melhores condições de vida para as populações. A geodiversidade possui, 
pois, um enorme valor científico ao permitir-nos compreender o funciona-
mento do único local do universo onde, para já, podemos viver. Os locais — 
conhecidos por geossítios — distribuídos por todo o planeta […], ao exporem 
excecionais exemplos da geodiversidade, devem ser conservados por constituí-
rem um património geológico, pertença de todos nós e uma herança dos cerca 
de 4600 milhões de anos de história da Terra.11

Por certo, o valor científico dos geossítios faz-se perceber por eles serem 
testemunhos sutis da evolução geológica e ecológica da Terra, como também 
da história da humanidade. “Cada paisagem”, diz-nos Aurora Carapinha, é 
“um contentor cultural, um reservatório histórico e um espaço de leitura do 
mundo. É um fato histórico que se constrói sobre e com uma outra história: 
a história ecológica [e geológica, poder-se-á afirmar] de cada lugar”.12 Dessa 
perspectiva, certos lugares de especial interesse geológico devem ser monu-
mentalizados para, nessa condição, contemplados como “geomonumentos”, 
serem guardados e legados às gerações futuras como partes importantes de 
um patrimônio.

Entretanto, embora Murray Gray aluda a um valor intrínseco da diver-
sidade geológica, será sempre num meio social que terá lugar a distinção e 
especial classificação de alguns elementos ou lugares como integrantes do 

10 GRAY, M. Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature. Chichester: John Wiley & Sons, 2004.
11 BRILHA, J.; PEREIRA, P. (coord.). Património geológico: geossítios a visitar em Portugal. Porto: Porto 

Ed., 2012, p. 11.
12 CARAPINHA, A. País enquanto paisagem. Arquitectura paisagista, n. 6, p. 21-25, 2011, p. 22.
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geopatrimônio. Os valores da geodiversidade são relativos, isto é, concerni-
dos a olhares e formas de apropriação numa sociedade.

3. GEOCONSERVAÇÃO

3.1. Conceito e referências no direito brasileiro

A palavra “geoconservação” designa ora o conjunto de estratégias e ferra-
mentas que têm como finalidade salvaguardar o geopatrimônio, ora um recente 
campo científico interdisciplinar, cujos objetivos são sistematizar e produzir co-
nhecimentos atinentes à valorização, promoção e proteção da geodiversidade.13

O direito brasileiro contém preceitos afetos à conservação do geopatri-
mônio. A começar pela Constituição da República (CRFB), que declarou a 
Serra do Mar, entre outras regiões, integrante do patrimônio nacional, para 
fins de “preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recur-
sos naturais”.14 Entre os Estados da Federação, a Constituição de Minas 
Gerais (CEMG), mencionada a título exemplificativo, declarou tombados 
e monumentalizou os picos do Itabirito, Ibituruna e Itambé, as serras do 
Caraça, da Piedade, do Ibitipoca, Cabral e de São Domingos, no planalto 
de Poços de Caldas.15

De regresso ao conjunto de normas federais, tenha-se presente que vários 
tipos de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos16, como as Unidades de 
Conservação (UC), as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as de reserva 
legal, podem se afigurar como loci de geoconservação. As APP, por exemplo, 
visam preservar os recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade geológica.17 
Entre as UC, destaca-se o monumento natural, cujo objetivo é preservar sítios 
naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica — entre os quais podem 
figurar, concretamente, lugares de especial interesse geológico.18

Institutos jurídicos afetos a ações de proteção do patrimônio cultural 
calham, também, à geoconservação. O tombamento, por exemplo, pode se 
ajustar ao propósito de monumentalização de sítios que se notabilizam pela 
conjugação de atributos geológicos, ecológicos, paleoambientais e científicos.19

13 HENRIQUES, M. H.; REIS, R. P.; BRILHA, J.; MOTA, T. Geoconservation as an emerging Geoscien-
ce. Geoheritage, n. 3, p. 117-128, 2011.

14 CRFB, art. 225, §4º.
15 CEMG, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 84, caput.
16 CRFB, art. 225, §1º, III.
17 Lei 12.651, de 2012, art. 3º, III.
18 Lei 9.985, de 2000, art. 12, caput.
19 ALVARENGA, L. J.; BERNARDO, J. M.; CASTRO, P. T. A. Conservação do estromatólito do Tejuco, 

São João del-Rei, Minas Gerais: contributos à geomonumentalização a partir de um diálogo entre Brasil 
e Portugal. Geonomos, n. 24, p. 276-280, 2016.
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3.2. Os geoparques

Entre as estratégias próprias da geoconservação, destaca-se com frequência 
o “geoparque”, titulação atribuída pela Rede Mundial de Geoparques (GGN), 
sob auspícios da Unesco, a um território, normalmente extenso, em reconhe-
cimento à invulgar relevância dos lugares de interesse geológico que ele abri-
ga.20 Além de proteger o geopatrimônio, os geoparques objetivam: conciliar 
desenvolvimento e proteção do patrimônio natural; gerar e distribuir renda; 
estimular o geoturismo; promover a educação geocientífica; preservar registros 
da história da Terra e do homem.21 Para Carlos Fernando de Moura Delphim, 
os geoparques constituem ambiências propícias à valorização da paisagem, dos 
saberes e modos de vida locais.22

Distinguir certos sítios da geodiversidade e, extensivamente, os territó-
rios em que eles se fazem presentes significa reconhecê-los como componen-
tes de uma herança geológica, biológica e cultural — patrimônio das atuais 
e das vindouras gerações (justiça ambiental sincrônica e diacrônica) — que 
discretamente testemunha e dá a conhecer a história da Terra. Dessa perspec-
tiva, deve-se estimular, nos geoparques, atividades que não descaracterizem 
o patrimônio natural, nomeadamente o de cunho geológico, e as dinâmicas 
culturais locais.23

O Geoparque Araripe, situado ao sul do Ceará, foi o primeiro território 
no Brasil e nas Américas a obter o reconhecimento formal da GGN no âmbito 
Unesco. Pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Carlos Schobbenhaus e 
Cássio Roberto da Silva catalogaram, entretanto, outros vários territórios no 
país como potenciais geoparques, entre eles a Serra da Canastra, peculiar por 
suas qualidades cênicas e como contentora de sítios identitários em termos 
geomorfológicos, ecológicos e culturais, como a Cachoeira Casca d’Anta e o 
Chapadão da Canastra.24

Formalmente, os geossítios do território candidato ao label “geoparque 
global” devem estar sob regime especial de gestão e conservação.25 Assim, a pre-
definição de regras para conservação desses lugares e, mais além, a construção 
democrática de um estatuto jurídico da geodiversidade têm relevância para a 
expansão do programa da Unesco no Brasil.

20 CPRM. Projeto Geoparques, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2Gx0iLB>. Acesso em: 5 jan. 2019.
21 UNESCO. Geoparques Mundiais da Unesco, 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2p6RNN0>. Acesso 

em: 8 fev. 2019.
22 DELPHIM, C. F. M. Patrimônio cultural e Geoparque. Geologia USP, n. 5, p. 75-83, 2009.
23 BRILHA, J. Património geológico e geoconservação. Viseu: Palimage, 2005.
24 SCHOBBENHAUS; SILVA, op. cit., p. 23-24.
25 UNESCO. Estatutos del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques, 2015. Disponí-

vel em: <https://bit.ly/2tZ3J4S>. Acesso em: 20 jul. 2018.
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Nesse caminhar, registram-se alguns contributos à identificação de “cami-
nhos jurídicos” para o reconhecimento de novos geoparques no país. Carlos 
Fernando de Moura Delphim vê na chancela de paisagens culturais, discipli-
nada pela Portaria 127/2009, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), uma ferramenta para a formalização e gestão de geoparques. 
A portaria conceitua paisagem cultural brasileira como “porção peculiar do 
território nacional, representativa do processo de interação do homem com 
o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou 
atribuíram valores”.26 O conceito é aberto à salvaguarda concreta dos lugares 
de interesse geológico de um território, tendo-se em conta os valores da geo-
diversidade (cf. supra). Para Carlos Delphim, a chancela tem a vantagem de 
afirmar “o caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as porções 
do território a que se aplica”.27 Cabe ter presente que o instituto em questão 
pressupõe um pacto entre poderes públicos, empresas e cidadãos para a gestão 
colaborativa da paisagem.28

Por outro lado, há quem julgue que o não encaixe dos geoparques entre 
os instrumentos ortodoxos da política ambiental, tipicamente de “comando e 
controle”, contribui para a eficácia do programa da Unesco. Com esse olhar, 
focado em experiências europeias de geoconservação, José Brilha sugere que 
o caráter não regulatório dos geoparques induz iniciativas espontâneas de de-
senvolvimento sustentável e diálogos cooperativos entre atores sociais e go-
vernamentais (diálogos difíceis se envolvem a imposição, pelos últimos, de 
limitações legais ou administrativas aos usos de propriedades particulares).29

O aprofundamento desse debate, entretanto, pode contribuir para a 
elaboração metodológica de plataformas jurídicas para a geoconservação no 
Brasil, particularmente no que atine à ampliação do número e à consistência 
formal-institucional de geoparques no país.

4. DIREITO À PAISAGEM, GEODIVERSIDADE E PATRIMÔNIO 
CULTURAL

O caráter polissêmico do termo paisagem30 conduz o intérprete de nor-
mas pertinentes a uma região de “nebulosidade conceitual”. Nessa região, o 

26 Portaria Iphan 127/2009, art. 1º, caput.
27 DELPHIM, op. cit., p. 81.
28 IPHAN. Paisagem cultural, 2009. Disponível em: <https://bit.ly/2dZUGKD>. Acesso em: 20 jul. 2018.
29 BRILHA, J. A Rede Global de Geoparques Nacionais: um instrumento para promoção internacional da 

geoconservação. In: SCHOBBENHAUS, C.; SILVA, C. R. (org.). Geoparques do Brasil: propostas, vol. 
1. Rio de Janeiro: CPRM, 2012, p. 29-38.

30 CUSTÓDIO, M. M. Introdução ao Direito de Paisagem: contribuição ao seu reconhecimento como 
ciência no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.
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hermeneuta tende a confundir paisagem com cenário, reduzindo-a a uma rea-
lidade “objetal”31, em que se sobrelevam os elementos ditos “objetivos” dos 
ambientes, notadamente daqueles de invulgar beleza cênica Todavia, sem dar 
por concluído o debate conceitual sobre paisagem, há alguma sedimentação 
na compreensão de que o termo, para além de território e ambiente, é desig-
nativo de uma experiência. Uma experiência que deriva da combinação entre 
lugares concretamente considerados, numa dimensão, e modos individuais 
ou coletivos de vivenciá-los, noutra. Paisagens concernem simultaneamen-
te a ambientes e às formas como pessoas e comunidades os representam 
e experienciam32; pressupõem, sim, uma exterioridade, a aludida realidade 
“objetal”, à qual se acopla a sensibilidade de quem a presencia. A ontologia 
da paisagem está na interação entre aspectos objetivos e subjetivos indisso-
ciáveis no plano empírico.33

Paisagens são propriedades emergentes da combinação de ambientes es-
pecíficos e modos humanos dignificados de vivenciá-los, os quais compõem um 
autêntico “patrimônio vivencial”.34 No Brasil, esses modos, cuja diversidade 
está à altura da riqueza geológica, biológica e cultural do país, encontram sal-
vaguarda jurídica como bens imateriais do patrimônio cultural.35

Dessa perspectiva teórica, para além da proteção ambiental in situ e do 
serviço à educação geocientífica, os espaços dedicados à geoconservação po-
dem contribuir para que o direito a vivências dignificadas das paisagens — no-
meadamente a vivências historicamente elaboradas com suporte nos elemen-
tos ou sítios da geodiversidade — seja acessível às atuais e às futuras gerações. Se 
a geodiversidade é o “palco” da biodiversidade (cf. supra), ela o é, igualmente, 
da diversidade de culturas e do patrimônio cultural.

A concessão de tratamento jurídico especial a certos lugares ou territórios 
é assente na percepção de que eles possuem um “modo de Ser” peculiar; uma 
maneira única de serem apreendidos pelos sentidos (spiritu loci). Não raramen-
te, essa unicidade provém da presença de elementos ou sítios da geodiversida-
de, os quais catalisam ou abrigam vivências dignificadas, sejam elas fugazes ou 
duradouras, da paisagem. Traços geológicos e ecológicos — que se descortinam 

31 ABALOS, I. ¿Que es el paisage? 2004. Arquitextos, n. 49. Disponível em: <https://bit.ly/2ta7iGt>. 
Acesso em: 20 jul. 2018.

32 SERRÃO, A. V. Paisagem e ambiente: uma distinção conceptual, Enrahonar,  n. 53, p. 15-28, 2014, 
p. 26.

33 BERQUE, A. A paisaxe como institución da realidade. In: VIQUEIRA, F. D.-F.; SILVESTRE, F. L. 
(ed.). Olladas críticas sobre a paisaxe. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2009, p. 
19-42, p. 27.

34 MENESES, J. N. C. A semântica de uma memória: os modos de fazer como patrimônio vivencial. In: 
REIS, A. S.; FIGUEIREDO, B. G. (org.). Patrimônio imaterial em perspectiva. Belo Horizonte: Fino 
Traço, 2015, p. 169-195.

35 CRFB, art. 216, I.
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em serras, vales, rios, fitofisionomias — influenciam a elaboração concreta e 
histórica de formas de pensar, sentir, criar e viver das pessoas. Exemplo disso é 
o modo de fazer o queijo Canastra, associado à geomorfologia e à diversidade 
de solos da serra homônima, localizada no oeste de Minas Gerais.36

A destinação de áreas à geoconservação pode contribuir para afirmar concre-
tamente o direito às vivências dignificadas dos lugares de especial interesse geoló-
gico, seja pelas pessoas que os presenciam por breves instantes, seja, com melhor 
razão, pelas que edificam moradas e elaboram estilos de vida nos arredores desses 
lugares — a testemunharem e a construírem junto a eles a história da Terra.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A geodiversidade é o suporte da biodiversidade, plataforma e referencial 
simbólico de diversas manifestações culturais e de vivências dignificadas da 
paisagem. A busca pela afirmação do direito a essas vivências, que se traduzem 
concretamente em modos de criar, fazer e viver integrantes do patrimônio 
cultural brasileiro, justifica a instituição, ampliação e efetivação de territórios 
para a geoconservação.

Importa guardar a salvo determinados elementos e sítios da geodiversida-
de, também, como registros, que são, da história da Terra; contentores de in-
formações para o desenvolvimento de ações educacionais e científicas assentes 
na interpretação ambiental.

A estruturação e a dinamização de cadeias produtivas capazes de gerar 
renda e promover buen vivir37 nas cercanias dos espaços de conservação do 
geopatrimônio ainda reclamam, entretanto, a atenção de estudiosos, governan-
tes e gestores. Nessas tarefas, cabe lembrar que a valorização do patrimônio 
natural e cultural serve à dignificação e à preservação da memória dos lugares 
e das pessoas.38
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Trata-se de obra destinada a discutir temas importantes para a compreensão do Estado social 
democrático de Direito, expressão reconhecidamente marcada pela necessidade de garantir 
a proteção ambiental para além do desenvolvimento social e crescimento econômico. Neste 
contexto, os textos que fazem parte do presente livro instigam debates importantes para con-
solidar a aplicação da sustentabilidade nos sistemas internos e internacionais, ao apresentar as 
respectivas pesquisas dos professores e pesquisadores nacionais e estrangeiros relacionados 
com o licenciamento ambiental, responsabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável e 
proteção internacional, entre outros, numa época onde, explicitamente, o meio ambiente vem 
sendo, paulatinamente, palco de constantes provas e obstáculos para sua devida proteção e 
salvaguarda. Espera-se que este livro possa contribuir para aprofundar os estudos sobre desen-
volvimento sustentável alentando os acadêmicos, pesquisadores e profissionais que, como os 
autores, acreditam na sustentabilidade como elemento fundamental para alcançar o esperado 
equilíbrio entre a ordem ambiental, econômica, jurídica, política e social. 


