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PREFÁCIO DO LIVRO

A QUESTÃO INTERDISCIPLINAR SOB O PRISMA AMBIENTAL

O convite a este prefácio me trouxe muita felicidade, seja pela 
oportunidade de conhecer as discussões que a obra apresenta, seja pela 
desenvoltura de seus organizadores, que possibilitaram o encontro de 
talentos para discutir a questão interdisciplinar sob o prisma ambiental.

O termo meio ambiente, carrega uma diversidade de compre-
ensões dependendo da pessoa, do lugar ou do valor que se atribui a 
ele. Inclusive, o termo meio somado ao ambiente é, muitas vezes, alvo 
de críticas pela redundância que pode provocar, ou seja, o meio já é 
o ambiente e vice-versa. No entanto, a Constituição Federal brasileira 
utiliza a palavra meio ambiente para designá-lo como direito funda-
mental e o definir como sendo um bem de uso comum do povo e es-
sencial 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. Ressalta-se que a Constituição Federal é conhecida 
como a constituição verde por preponderar a dimensão ambiental em 
todo o seu conteúdo, ou seja, deve-se levar em consideração a defesa 
do meio ambiente em todos os âmbitos constitucionais.

Muito embora a Lei Maior preconize o esverdeamento consti-
tucional em prol do metaprincípio da Dignidade da Pessoa Humana, é 
necessário compreender-se que o meio ambiente deve incluir todos os 
seres vivos e não vivos, bem como as suas inter-relações, para não 
recair ou manter uma interpretação antropocêntrica, em que o ser hu-
mano é o centro de tudo e o meio ambiente serve para o seu desenvol-
vimento, o que autoriza e fundamenta o colapso ambiental anunciado. 

Tratar da modernidade remete à lembrança do quanto ela ain-
da motiva ações que separam, nitidamente, o sujeito do objeto, leia-
-se, o ser humano da natureza natural. Isso acontece desde quando 
a racionalidade científica se desembocou pelo progresso a qualquer 
custo, o que levou à necessidade de esquecer a história, a cultura e 
tudo o que podia ser de cunho subjetivo. O próprio Direito se inclinou 
à fantasia de obtenção de uma falsa autonomia enquanto ciência, 
que serviu ou serve a um projeto de controle das condutas sociais, 



causando o desequilíbrio nefasto ou o desaparecimento indesejado 
da emancipação em prol da regulação. 

Assim, este livro foca o olhar a partir das lentes ambientais, 
que, diga-se de passagem, carrega também lentes que miram para 
o social, o econômico, o político, a ética, ou tantos quantos forem os 
vetores relacionados na composição da complexidade, a qual é forte 
característica do meio ambiente.

Por esse motivo e principalmente, é necessário tratar a questão 
ambiental de forma interdisciplinar, eis que só se pode cuidar do meio 
ambiente a partir das diversas disciplinas que, em interação, possibili-
tam uma compreensão alargada dos problemas ambientais, os quais 
urgem por uma prática em prol da sustentabilidade ambiental direcio-
nada à transformação da realidade diante das crises instauradas.

Ademais, é preciso romper com o individualismo que as ques-
tões ambientais ainda são tratadas para esclarecer que por detrás 
da questão ambiental está a coletividade de excluídos ou dos sem 
direitos que sequer conseguem reclamar por mudanças; lhes resta 
apenas esperar por políticas públicas que, de algum modo, possam 
lhes conferir direitos fundamentais que são ostensivamente violados, 
muito embora assegurados na Constituição Federal. Para tanto, há 
urgência em dialogar no viés da interdisciplinaridade, a fim de propor-
cionar mudança de paradigma em prol da reinvenção de formas de 
ultrapassagem para renomear o hoje. 

Assim, segundo a definição estabelecida por Sàto e Passos1, 
“a interdisciplinaridade envolve muito mais do que integração entre 
as disciplinas. Ela extrapola a dimensão epistemológica, ela requer o 
envolvimento dos grupos sociais (quem detêm o conhecimento), im-
plicando consequentemente uma dimensão ideológica, num sistema 
de conflitos e interesses que, infelizmente, frequentemente represen-
ta interesses de uns contra todos”.

O paradigma da interdisciplinaridade para tratar da questão am-
biental torna hábil o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento 
com a finalidade de buscar outra perspectiva: que se saia do individual 
para o comum e coletivo convergente. O caminho do diálogo é condu-
zido pela diversidade de saberes, para que as confrontações ocorram 

1  SATO, Michèle; PASSOS, Luiz Augusto. Notas desafinadas do poder e do saber: 
qual a rima necessária à Educação Ambiental? Revista Contrapontos, Itajaí, v.3, 
nº1, p.9-27, jan./abr., 2003, p.14.



e gerem rupturas atinadas com um novo saber e um novo caminho nas 
relações travadas no e para o meio ambiente. Dessas relações emerge 
a Educação Ambiental de modo indissociável da construção de mundo.

A Educação Ambiental carrega em sua gênese a interdiscipli-
naridade como princípio possibilitador de transformação, tendo em 
vista que a Educação Ambiental perpassa de modo transversal todas 
as disciplinas e espaços de construção de saberes, isto é, deveria es-
tar presente em todas elas estimulando o diálogo em prol de mudan-
ças que beneficiem a coletividade e suas minorias marginalizadas.

A própria legislação faz essa previsão, ou seja, a Constituição 
Federal, no momento em que trata sobre o direito fundamental ao 
meio ambiente também dispõe que, para assegurar tal direito, deve-
-se promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino. 
Já à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, a Educação 
Ambiental também deve estar presente em todos as modalidades do 
processo educativo em caráter formal e não formal. 

Convém esclarecer que a Educação Ambiental é também 
educação, mas possui o substantivo ambiental para afirmar a sua 
maior abrangência em benefício dos anseios de uma sociedade com-
prometida com a democracia e que de forma crítica se insere nos as-
pectos ligados à cidadania e consequente busca de transformação. 
Tudo isso por entender que a Educação Ambiental é um processo por 
meio do qual se constroem valores, habilidades, atitudes e compe-
tências de pensar e agir no mundo. Logo, precisa-se acreditar que é 
na prática que a educação acontece.  

Refletir sobre a Educação Ambiental numa perspectiva crítica 
e compreender que ela poderá auxiliar na transformação das proble-
máticas ambientais é muito alentador no sentido de semear teoria na 
prática da realidade. Entende-se que é com essa base que a promo-
ção da Educação Ambiental crítica deve acontecer, pois mudar teori-
camente é deveras abstrato para pensar em transformação, ou seja, 
ela deve ser construída a partir das realidades existentes e com res-
peito à tradição daqueles que sofrem com a crescente desigualdade.

A emancipação de acordo com uma Educação Ambiental críti-
ca, que clama por transformação, deve ser humana, porque somente 
com a ação no mundo é que dar ensejo a criação no mundo a partir 
das relações sociais e coletivas que a determinam. Dessa maneira, 



a opressão e a negação das questões ambientais poderão parar de 
impedir a emancipação para uma justiça ambiental.

Há que se promover uma perspectiva de Educação Ambiental 
crítica em que o sistema deva ser repensado, ou seja, levar a com-
preensão de que o capital domina o modo de vida globalizado, subju-
gando os envolvidos e vendendo uma ideia, não mais de poder, mas 
de progresso, de crescimento, de desenvolvimento e de exploração 
do ser humano pelo ser humano e da natureza natural. 

Tais questões podem ser pensadas à luz do contexto político 
e econômico, em que a lógica de um sistema não se efetiva em sua 
finalidade, porque existe uma opção prévia no modelo econômico 
hegemônico (reprodutivista e conservador de mercado subserviente 
ao sistema capitalista) em que os direitos fundamentais e os direitos 
humanos sofrem a tensão entre uma concepção ideal de sociedade 
e as dinâmicas da desigualdade ambiental que se instalam.

Notadamente os textos aqui apresentados, sem a pretensão 
de resolução de problemas, possuem o condão de instituir uma ra-
cionalidade ambiental sobre práticas, conceitos e ética que somados 
provocam subjetividades importantes para abordar as relações pro-
venientes das questões ambientais.

Portanto, é com imensa admiração que escrevo essas palavras 
que epigrafam esta obra de extrema relevância às pesquisas interdis-
ciplinares ambientais, pois proporciona uma tessitura epistemológica 
em torno de importante e atual temática, a qual instiga a repensar pa-
radigmas enraizados na nossa sociedade como alerta da necessidade 
de transformação do pensamento, da legislação e da realidade. Esta 
obra é um convite para que vários estudiosos se debrucem a lê-la e 
a aproveitem. Fundada nos ensinamentos de Paulo Freire concluo a 
minha reflexão: “não há palavra verdadeira que não seja a práxis. Daí 
dizer que a palavra verdadeira seja transformar o mundo”2.

Dr.ª Vanessa Hernandez Caporlingua
Professora da Universidade Federal do Rio Grande - FURG

Coordenadora do Curso de Educação Ambiental Lato Sensu
Líder do Grupo de Pesquisa Direito e Educação Ambiental – GPDEA

2  FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014, p.107.



APRESENTAÇÃO

O ambiente em várias ‘interfaces’ conduz as publicações reu-
nidas neste livro. A compreensão de que a natureza é finita e que 
muitas vidas dependem dela (para além do antropocentrismo) é o 
que move os estudos de diferentes pesquisadores de diversas regi-
ões do país quando se trata da questão ambiental.

A missão uníssona é a discussão da sustentabilidade planetá-
ria. De pronto, se percebe que a tarefa é árdua e enfrenta múltiplos 
algozes, tornando a resolução complexa. É desta complexidade que 
deriva o necessário agenciamento de diferentes áreas do saber, por-
tanto, a opção interdisciplinar deste conteúdo.

Fala-se de uma interdisciplinaridade que não se presta a for-
necer ideias soltas e descompromissadas de “cada um no seu qua-
drado”, mas de um trânsito necessário e complementar entre dife-
rentes perspectivas científicas (ou não). As leitoras e leitores deste 
livro possuem em suas mãos valiosas contribuições, que apontam 
direções e possibilidades para suplantar os desafios que se impõem 
para as futuras gerações.

Há importantes discussões assentes no direito ambiental, ou-
tras que envolvem o papel do estado, da resiliência social urbana ou 
rural, estudos críticos ao atual modelo civilizatório e outros mais fo-
cados em fundamentos praxiológicos. Nas palavras de Ailton Krenak 
(2020, pp. 19-20)1:

Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lu-
gar, um monte de corporações espertalhonas vai toman-
do conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em 
ambientes produzidos pelas mesmas corporações que 
devoram florestas, montanhas e rios. Elas inventam kits 
superinteressantes para nos manter nesse local, aliena-
dos de tudo, e se possível tomando muito remédio. Por-
que, afinal, é preciso fazer alguma coisa com o que sobra 
do lixo que produzem, e eles vão fazer remédio e um 
monte de parafernálias para nos entreter.

A vista disso, esse livro se retroalimenta de reflexões e da 
crítica para se pensar em dias melhores. Isto, pois, a discussão am-
biental transcende controvérsias ideológicas eis que viver em um am-

1  KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. 2. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2020.



biente saudável é de interesse de toda a humanidade. Aliás, a sobre-
vivência da espécie humana enquanto agente produtora do espaço 
e dependente de recursos naturais faz com que o todo seja a soma 
das partes de forma holística e cosmológica. Convidamos, assim, a 
todos e a todas a uma aventura que percorre vários conhecimentos e 
desejamos uma boa leitura!  

A organização. 
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CAPÍTULO 1

DA CONTRADIÇÃO INSOLÚVEL DO CAPITAL COM A 
NATUREZA NA SOCIEDADE DE RISCOS

THE INSOLVABLE CONTRADICTION OF CAPITAL WITH NATURE 
IN THE RISK COMPANY

Bárbara Cristina Kruse
Doutora em Ciências Sociais Aplicadas (UEPG)

Orcid: 0000-0003-3564-5725
barbara@mkruse.com.br

Marcos Kruse
Doutorando em Direito (UNLZ)
Orcid: 0000-0002-9459-5644

mkruse@mkruse.com.br

RESUMO
A análise do potencial destrutivo do capital perante a natureza, apon-
tando sua contradição insolúvel com a questão ambiental é o objetivo 
desse escrito. O motor produtivo desse sistema decorre da necessi-
dade contínua de valorização e ampliação, enquanto seu freio amea-
ça o desenvolvimento econômico. Deste modo, ocultam-se todos os 
esforços ambientais necessários para suprir demandas mercadoló-
gicas. Desastres e danos ambientais de grande magnitude contem-
porâneos culminam na sociedade de riscos, conforme o pensamento 
de Ulrich Beck. A partir da dialética e da revisão de literatura, o artigo 
parte de pressupostos marxianos para estabelecer o debate crítico. 
O que se defende, no entanto, é a necessidade de se restabelecer à 
ética e a ecologia a um novo paradigma voltado a suplantar à crise 
ambiental do século XXI.  
Palavras-chave: ecologia, crise ambiental, injustiça ambiental.

ABSTRACT
The analysis of the destructive potential of capital in the face of na-
ture, pointing out its insoluble contradiction with the environmental 
issue is the objective of this writing. The productive engine of this 

mailto:barbara@mkruse.com.br
mailto:mkruse@mkruse.com.br
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system stems from the continuous need for valorization and expan-
sion, while its brake threatens economic development. In this way, all 
the necessary environmental efforts to supply market demands are 
hidden. Disasters and environmental damage of great contemporary 
magnitude culminate in the risk society, according to the thought of 
Ulrich Beck. From dialectics and literature review, the article starts 
from Marxian assumptions to establish the critical debate. What is 
defended, however, is the need to restore ethics and ecology to a 
new paradigm aimed at overcoming the environmental crisis of the 
21st century.
Keywords: ecology, environmental crisis, environmental injustice.

Introdução

O estilo de vida pós-moderno e consumerista desencadeou a 
crise ambiental contemporânea. A necessidade de sempre consumir 
mais com a infindável renovação dos produtos derivante da obso-
lescência programada faz parte da dinâmica do expansionismo do 
capital. Os produtos expostos ao consumidor de maneira pronta e 
acabada, ocultam todo o desmatamento, poluição e os impactos am-
bientais inevitáveis para o resultado final (HARVEY, 2011).

Para além dos produtos essenciais à subsistência humana 
existe a mídia e a indústria indutora do consumo supérfluo colocando 
em xeque a finitude dos recursos ambientais. A crise ambiental, mais 
do que uma teoria abstrata, é uma realidade consolidada, enquanto a 
população terrestre já ultrapassou a pegada ecológica mundial. Isto, 
pois, consomem-se mais recursos naturais anualmente do que a na-
tureza consegue regenerar em igual período. 

A instabilidade ambiental atual desencadeia para Beck (2011) 
a sociedade de risco que coloca a vida humana em perigo. As catás-
trofes ambientais, deste modo, são provas que a sobrevivência da 
espécie humana está em risco, ao passo que condições favoráveis 
para a permanência humana no Planeta Terra são necessárias, como 
a temperatura ideal, água potável, oxigênio, terras férteis e assim por 
diante.

As projeções científicas atuais são incisivas em apontar um 
pessimismo ambiental. Mais do que isso, constantemente encontros 
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internacionais são marcados e colocam-se em pauta novas metas 
de redução de impactos ao ambiente. Entretanto, a verdade verda-
deira é que não existe possibilidade de superar a crise ambiental 
contemporânea no sistema atual. O capital, por ser um metabolismo 
automatizado e expansionista, não consegue reduzir ou decrescer a 
produção, ou o consumo contemporâneo. 

Dessa assertiva inicial, este artigo objetiva analisar o potencial 
destrutivo do capital perante a natureza, apontando sua contradição 
insolúvel com a questão ambiental. Para tanto, se utilizará do método 
materialista dialético para a reflexão. A intenção do escrito é apontar 
a urgência de se adotar um novo paradigma civilizatório sobrelevan-
do como núcleo axiológico a ecologia e a ética ambiental. Isto, pois, 
somente respeitando os limites do Planeta que se garante as condi-
ções ambientais fidedignas às gerações futuras. 

1.  O Capital e a natureza

O expansionismo do capital ganhou proporções estratosféri-
cas no século XXI. Por certo, isso não é novidade nas ciências hu-
manas e sociais, eis que desde as Revoluções Industriais a visão 
utilitarista da natureza deu-se de forma irresponsável com um ritmo 
acelerado na produção, crescimento demográfico desordenado e de-
terioração ambiental. 

A acumulação primitiva do capital, como apontado por Marx 
(2020), ocorreu e continua a ocorrer de forma brutal e violenta. Entre-
tanto, se em um primeiro momento os trabalhadores foram desapro-
priados das terras de uso comum e, consequentemente, migraram 
em massa para os centros urbanos, em um segundo momento, a 
acumulação do capital ocorre pela contínua expansão em direção a 
novos espaços geográficos. Os países situados no hemisfério Norte 
impuseram sobre o Sul Global sua conformação ideológica, do mes-
mo modo que colonizaram seu corpo e sua força de trabalho.1

O capital somente consegue se manter graças ao “endivida-
mento desastroso e a fraude” (MÉSZÁROS, 2011, p.131), dada sua 

1 Considere aí o caso da Amazônia e os empreendimentos Rockfeller como aponta 
o esclarecedor relato de Colby & Dennett (1998) ou também a clássica obra 
de Galeano (1979) que escancara o modo como a América Latina serviu para 
realização de interesses alheios aos seus próprios.  



18

contradição e antagonismo insolúvel com a natureza. Deste modo, 
o capital é intrinsecamente destrutivo e impulsionador de crises in-
ternas que se manifestam no uso desmedido do ambiente. Não há 
como imaginar que dentro dessa estrutura subversiva haja uma so-
lução harmoniosa que consiga alicerçar um sistema injusto que se 
fortalece nas mazelas sociais e ambientais. Nesse pensamento,

Imaginar que dentro da estrutura de tais determinações 
causais antagônicas possa ser encontrada uma solução 
harmoniosa permanente para o aprofundamento da crise 
estrutural de um injusto sistema de produção e de troca 
– o qual está agora empenhado ativamente em produzir 
uma crise alimentar global, por cima de todas as suas 
outras contradições gritantes, incluindo a sempre mais di-
fusa destruição da natureza –, sem mesmo tentar reme-
diar suas miseráveis desigualdades, é a pior espécie de 
pensamento ilusório e beira à irracionalidade total. Pois, 
de forma paradoxal, ele quer reter a ordem existente 
apesar dos seus antagonismos e das suas necessárias 
injustiças explosivas. E a chamada “integração jurisdicio-
nal dos demais Estados” sob o controle de uns poucos 
autoindicados, ou mesmo apenas um, como defendido 
por alguns apologistas do capital, pode apenas sugerir a 
– tão paradoxal quanto – permanência da potencialmen-
te suicida dominação imperialista global (MÉSZÁROS, 
2011, p. 29-30). 

O motor produtivo do capital decorre da sua valorização e am-
pliação, pois seu freio ameaça o desenvolvimento econômico notada-
mente vinculado à ideia da maximização produtiva. Os meios de produ-
ção, como resultado, precisam estar personificados e monopolizados 
naquele que será representante do capital, extraindo o excedente a 
partir da mais-valia. O mais valor materializa “em mercadorias a quan-
tidade de trabalho excedente que se pode extorquir” (MARX, 2020, p. 
322). É na produção dos enormes montantes excedentes que se vê a 
criação do valor adicionado que lhe é apropriado privativamente.

O processo de acumulação e concentração do capital tem de 
ocorrer ininterruptamente, pela sua exigência de acréscimo. As en-
grenagens desse sistema, forçosamente, ocorrem com a substituição 
e revolução produtiva. Trata-se de um mecanismo de automatismo 
de extração continuada de matérias-primas e recursos naturais. O 
frenesi do sistema do capital se manifesta, inexoravelmente, como 
descontrolado e caótico.
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A crise ambiental contemporânea não é novidade, tampou-
co desconhecida pelos grandes conglomerados e diretores estatais. 
Este problema deita raízes na contradição que se mostra insolúvel 
porque demanda a diminuição da expansão produtiva do próprio 
capital. A crise jaz aberta e escancarada no próprio capital. Não há 
como superar a crise ambiental sem nocautear as engrenagens do 
modelo econômico vigente. O capital destrói a natureza até sua ter-
minal inutilidade, ponto em que inicia um novo processo de extermí-
nio (HARVEY, 2017). Neste sentido, é possível dizer que o ciclo dos 
extermínios é marca do sistema do capital. 

Ademais desta inicial reflexão, a sociedade contemporânea 
demanda massivamente petróleo, recurso natural não renovável e al-
tamente nocivo ao ambiente. Segundo Giddens (2009, p. 29) “cerca 
de 90% das mercadorias vendidas nas lojas envolvem alguma forma 
de utilização do petróleo”. Latouche (2009) aponta três ingredientes 
fundamentais para a existência da roda do capital, qual seja a publi-
cidade, o crédito que propulsiona o consumo e a obsolescência pro-
gramada. Como consequência de tal propositura é perceptível que 
“vivemos dominados pelo consumo selvagem, indefesos quanto às 
manipulações de indústrias e de intermediários, inertes diante das 
práticas de ‘obsolescência original’, que enganam fraudulentamente 
o comprador” (SANTOS, 2014, p. 55).

Um dos truques desse sistema, no entanto, se dá pelo acober-
tamento do mistério da mercadoria. Expostos nas prateleiras como 
se fossem autônomos e dotados de vida própria, os produtos escon-
dem a relação social contraditória entre o trabalho e a produção. De 
igual modo, a aparência do produto, de forma pronta e artisticamente 
voltado para o consumo, camuflam todo e qualquer custo ambien-
tal da produção; seja ele desmatamento, poluição, contaminação de 
rios, morte e violência com outras espécies e assim por diante.2

O problema aí é que diariamente novas linhas de produção 
são colocadas em funcionamento para o abastecimento da demanda 

2 Kohan (2013) aborda a questão do fetichismo em Marx e como as mercadorias 
manifestam o mascaramento das relações sociais. Quando se fala em poder, como 
faz Kohan, seria imaginável que o poder também se manifesta na confluência das 
mercadorias. Todavia, a questão aqui transcende as reflexões de Marx já que o 
fetichismo das mercadorias se processa, não apenas quanto às relações sociais, 
mas em relação à exploração capitalista massiva do ambiente. O sistema do capital 
vive hoje como se não houvesse amanhã.
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mercadológica e consumerista. A incansável luta para se conquistar 
outros bens de consumo, faz com que o sistema do capital não finda 
por si próprio; salvo se despossuído a contraposto. Atacar essa en-
grenagem, por certo, significa atacar a própria configuração do sis-
tema. Neste horizonte “o movimento ambientalista, aliado a outros 
movimentos, poderia ser uma ameaça séria à reprodução do capital, 
mas até agora a política dos ambientalistas, por diversas razões, não 
avançou muito nessa direção” (HARVEY, 2017, p. 234). 

Os impactos ambientais gradualmente aguçam as contradi-
ções contemporâneas na medida que se outrora os problemas eram 
caracteristicamente localizados, atualmente eles ampliaram suas es-
colas destrutivas:

A escala temporal e geográfica do ecossistema do capi-
tal tem mudado em função do crescimento exponencial. 
Enquanto no passado os problemas eram tipicamente 
localizado (um rio poluído aqui, uma nuvem tóxica ali), 
hoje se tornaram mais regionais (chuva ácida, concen-
trações baixas de ozônio e buracos na camada de ozô-
nio) ou globais (mudança climática, urbanização global, 
destruição de habitats, extinção de espécies e perda de 
biodiversidade, degradação de ecossistemas oceânicos, 
florestais e terrestres, e uso descontrolado de compostos 
químicos artificiais, como fertilizantes e pesticidas, cujos 
efeitos colaterais são desconhecidos e podem ter uma 
variedade inimaginável de impactos sobre a terra e a vida 
em todo o planeta). Em muitos casos, as condições am-
bientais locais melhoraram, mas os problemas regionais 
e, sobretudo globais aumentaram. Consequentemente, 
hoje a contradição entre capital e natureza excede as fer-
ramentas tradicionais de gestão e ação (HARVEY, 2017, 
p. 236).

A globalização dos problemas ambientais, inclusive, reflete-se 
na esfera legislativa e nas preocupações quanto as mudanças climá-
ticas. Surge, por um lado, conferências internacionais e, do outro, a 
noção de direitos difusos, coletivos e transindividuais. A ideia de que 
pessoas indeterminadas são ligadas por circunstâncias de fato, refle-
te tal posicionamento. A noção da natureza indivisível assim como o 
ar que o ser humano respira, seria, de fato, comovente se não dissi-
mulasse outras formas de lutas de classes. 

Em qualquer hipótese, a agenda de construção de um povo 
vinculado a outro destino (diverso do colapso ambiental) demanda 
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especificada uma nova hegemonia discursiva que não pode preterir 
os efeitos nocivos da humanidade perante à natureza. Nesse pensa-
mento, aponta Mouffe (2019, p. 99) que “é impossível conceber um 
projeto de radicalização da democracia em que a ‘questão ecológica’ 
não esteja no centro da agenda”. 

2. A ambiguidade da sociedade de riscos 

Até certo ponto, pode-se dizer que os riscos podem ser cole-
tivos em determinadas áreas. Aliás, o risco pressupõe perigo. Neste 
horizonte, o sociólogo Ulrich Beck (2011) reflete acerca do potencial 
destrutivo da sociedade contemporânea diante dos seus perigos, os 
quais chegam, inclusive, a ameaçar a vida humana no planeta. O 
termo sociedade de riscos foi cunhado por Beck, em 1986, no livro 
“Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade”. 

Após vivenciar duas crises energéticas decorrentes do petró-
leo e outras catástrofes ambientais como Vila Socó (1984), Bophal 
(1984), Chernobyl (1986), Beck aponta uma nova configuração social 
que dissolveria os contornos da sociedade industrial. Assim sendo, a 
sociedade de riscos, envolveria uma nova dinâmica social e política, 
em virtude das ameaças globais, supranacionais e que independem 
da classe social.

De pensamento parecido com Harvey, Beck menciona que en-
quanto o besouro-do-pinheiro ou o esquilo eram considerados causa-
dores ou culpados pelo desmatamento, tratava-se, pois, de uma con-
dição natural ou isolada ao ambiente relacionada a um prejuízo àquele 
determinado local. No entanto, o risco na sociedade de riscos derivaria 
da industrialização, a qual demandaria soluções a longo prazo.

No começo da obra, intitulado de “A propósito da obra”, escrito 
em maio de 1986, Beck menciona Chernobyl como uma forma de 
reforçar todas as teorias de supranacionalidade levantadas por ele 
no decorrer do livro. Isto, pois, o desastre ocorrido em Chernobyl ul-
trapassou fronteiras e ignorou limites políticos ou ideologias diversas. 
Em 1986, ainda com o mundo dividido na bipolaridade Estados Uni-
dos (EUA) e União Soviética (URSS), os reatores sobrecarregados 
da Central Nuclear de V.I. Lenin apareceriam com explosões lançan-
do materiais radioativos à atmosfera.
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Ainda que naquele contexto a exposição do acidente pudes-
se trazer percalços políticos para a União Soviética, não foi possível 
esconder o desastre por muito tempo, ao passo que a fusão do reator 
atravessou fronteiras, sobretudo em direção à Suécia. O desastre 
ambiental foi tão grande que a cidade de Chernobyl permanece ina-
bitada; é uma cidade fantasma. Deste modo, defende Beck que o 
acidente nuclear na Ucrânia é uma confirmação de que as camadas 
sociais estão interligadas, enquanto os malefícios ambientais en-
globam todos, ainda que se pertença à classe social divergente. O 
pressuposto é o de que os seres humanos respiram o mesmo ar ou 
abastecem suas casas com o mesmo rio.

Na sociedade de riscos os perigos são possibilidades matemá-
ticas e redundam em interesses sociais. Tal situação demanda que 
as probabilidades de acidentes sejam quantificadas. O potencial de 
catástrofe, como resultado, eflui no centro da questão dos riscos. O 
pensamento de Beck, contudo, propõe uma reconfiguração no estilo 
de vida industrial. A sociedade de riscos emana uma nova moral eco-
lógica com o ambiente no centro de qualquer política governamental.

Todavia, em que pese a oportuna e importante reflexão do 
sociólogo, principalmente no desdobramento quanto ao aumento dos 
riscos advindos da sociedade industrial, sua análise mostra-se insufi-
ciente para desvelar a lógica “Frankensteiniana” do capital.3  

De fato, não há como se ignorar as projeções científicas 
pessimistas quanto os problemas ambientais globais. As evidências 
científicas apontam aumentos nos números de desastres ambientais 
desde 1900. Délton Winter de Carvalho (2020) discorre sobre o aumento 
de desastres tecnológicos ou antropogênicos, entre o período de 1900 a 
2019. No Brasil, igualmente, houve um crescimento significativo no que 
tange a ocorrência de desastres, conforme o “Atlas Brasileiro de Desas-
tres Naturais de 1991 a 2010”, confeccionado pela UFSC em 2010. O 
gráfico criado pelo Global Environment Outlook 6 (GEO-6), ilustra essa 
nova configuração contemporânea de aumento de riscos ambientais:

3 O jogo de palavras aqui é proposital. Marshall Berman (2007) compara Mefistófeles 
de Fausto, obra de Goethe e o Frankenstein, de Mary Shelley, como figuras míticas 
que apesar destes tentarem expandir poderes humanos pela perspectiva da 
ciência e da racionalidade, acabaram por desencadear “poderes demoníacos que 
irrompem de maneira irracional, para além do controle humano, com resultados 
horripilantes” (BERMAN, 2007, p.125). O abismo da modernidade e do sistema 
social inerente ao capital expõe profundezas irreconciliáveis. 
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Fonte: Munich Re (2017), apud Geo-6 (2019, p. 15) Tradução: YAMASAKI (2019).

O equívoco da teoria de Beck, todavia, ocorre em idealizar 
que essa nova configuração do mundo na sociedade de riscos anu-
lará questões relativas às classes sociais. Ou seja, idealizar que os 
riscos ambientais afetarão todos no globo de forma equânime. Ora, 
em uma hipótese idearia de um meteoro gigante colidir com à Terra 
e aniquilar a espécie humana de forma global; aí sim, o pensamento 
de uma sociedade de riscos procede. 

Entrementes, não é o que vêm ocorrendo, dado que, nas vias 
práticas, os passivos ambientais, os riscos e os próprios custos intan-
gíveis são deslocados para a camada mais pobre da população, ou 
ainda, para os países periféricos. Quem paga a conta são, exatamen-
te, as parcelas mais pobres. Essa nova configuração socioespacial, 
nas vias práticas, se materializam em atitudes de injustiça ambiental, 
bem como intensifica a luta de classes no século XXI. 

3. Riscos e expansão do capital

Do mesmo modo que as crises no sistema de capital são 
cíclicas e necessárias (ciclos de criação e destruição), os riscos criam 
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oportunidades expansionistas para o capital. Os riscos se tornam 
aliados para a venda de seguros, tecnologias “verdes”, selos ecoló-
gicos e até mesmo mercados de carbono. É uma releitura do capital 
das agruras que ele próprio provoca. As fatalidades que ocorrem, 
grosso modo, precedem o cálculo que se faz a posteriori de quem 
será penalizado em caso de uma ameaça. De forma mordaz, os de-
sastres ambientais acabam recaindo nos vulneráveis e subalternos.

De modo efetivo, aquele representante do capital que acu-
mula grande excedente não morará próximo a uma usina nuclear ou 
a uma barragem de mineração que utiliza o método a montante. Tal 
organização urbana se configurara de acordo com os interesses dos 
agentes que produzem o espaço privilegiado. Ora, na verdade, isso 
sempre foi assim. O equívoco ou insuficiência da análise de Beck foi 
ao se deslumbrar com as catástrofes ambientais de grande magnitu-
de, tentar aplicar uma teoria igualitária em um sistema contraditório.

Os três fatores fundamentais que marcam a produção capita-
lista, segundo Marx (2020), na contemporaneidade ainda se mantêm, 
qual sejam 1) a concentração dos meios de produção; 2) a forma 
contraditória do trabalho social; 3) o mercado mundial. A diferença, 
contudo, é que outras formas de adaptação das nuances do capital 
foram desenvolvidas.

Apesar de tentativas de pós-estruturalistas e ex-marxistas rebe-
lados em refutarem os pressupostos de Marx, a verdade factível é que 
Marx continua tão atual quanto o foi na época em que viveu. Notável, 
assim, a leitura de Marcelo Lopes de Souza (2019) em afirmar que:

Por mais que vários neomarxistas tenham feito todo tipo 
de malabarismo intelectual para livrar o marxismo de 
seu ranço economicista originário, é extremamente difícil 
exonerar a história efetiva do pensamento marxista da 
responsabilidade pela redução da cultura e do imaginário 
a uma simples “superestrutura ideológica” e das relações 
de poder ao Estado, isto é, a uma “estrutura jurídico-po-
lítica” – em ambos os casos, níveis da realidade mais 
ou menos relegados ao plano das aparências ou das de-
rivações, por serem expressões de uma “infraestrutura 
econômica”, ela sim, em última instância, a única verda-
deiramente importante e determinante (p. 119). 

Tal leitura desconsidera que o exame empreendido por Marx 
não restringe o capital a mero sistema de produção, mas sim, a um 
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mecanismo de produção essencialmente contraditório em suas rela-
ções sociais. Marx não se restringe à leitura puramente econômica, 
mesmo que assim tenha proposto sua obra, por haver incorporando à 
economia a materialidade dos fatos e dos efeitos avassaladores que 
aquele sistema de produção estava engendrando. Não à toa, ecosso-
cialistas destacam trechos em que Marx aponta efeitos irremediáveis 
que o ser humano haveria de causar à natureza. O modo de explora-
ção capitalista, para Marx, foi considerado como uma contradição in-
solúvel, razão pela qual, apostou incisivamente no ideal revolucionário.

Diferentemente do que Marcelo Lopes de Souza aponta como 
“ponto de vista marxista ortodoxo, um afastamento com relação a 
certos cânones” (p. 120), pode ser considerado pelo geógrafo a au-
sência de melhor entendimento da teoria hermenêutica de Marx. Por 
óbvio, Marx não era um ecologista, até porque na época, não era a 
preocupação difundida academicamente. No entanto, enquanto filó-
sofo, cientista da economia social seus pressupostos analíticos do 
capital enquanto movimento de geração do valor adicionado ainda 
se mostram decisivos. E, justamente por ainda ser decisivo que a 
crise ambiental não conseguirá ser suplantada no mundo do sistema 
do capital. 

Esta conclusão, mesmo que tétrica, é motivo de renovadas 
preocupações com o que haverá de ser para as próximas gerações. 
Por este motivo, não apenas por si, e sim pelos que virão, é neces-
sário defender uma nova forma de civilização, baseada na economia 
ecológica e numa nova ética ambiental. Tal proposição precisa ser 
implantada urgentemente, antes que seja tarde demais para o prog-
nóstico do colapso ambiental.

Considerações Finais

A visão liberal-utilitarista do ambiente, em sua vertente otimis-
ta, partia da premissa econômica que o Estado não deveria interferir 
no mercado e o moto próprio do sistema proporcionaria os arran-
jos econômicos necessários. Daí também, por certo automatismo, a 
vida da sociedade também se arranjaria conforme a economia (MILL, 
2014; SMITH, 1983). Nesta linha de pensamento, a matéria-prima se 
inclui como indispensável às atividades produtivas e, portanto, sua 
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exploração seria válida ainda que ad infinitum. Ainda que no início do 
século XX e até um pouco mais da sua metade, existisse uma ver-
tente pessimista quanto aos recursos naturais4, os cânones liberais 
confiavam que no futuro, soluções tecnológicas seriam desenvolvi-
das para os problemas ecológicos.

O que se buscava, no contexto, era a utilização do ambiente 
conforme a lógica interna do acúmulo capitalista. A riqueza, contudo, 
seria gerada pela exploração dos recursos humanos e da natureza. 
Esta utilização de exploração finalista também contaminou as de-
cisões políticas. A natureza na totalidade não era pauta do cenário 
internacional. Até a década de 70, ainda não havia discussão, confe-
rência ou algo do gênero que colocasse o ambiente na pauta global. 
Apenas em 1972, com a Conferência de Estocolmo (Suécia) um novo 
paradigma ascende. 

Todavia, ainda que as discussões ambientais sejam recentes 
do ponto de vista histórico, a análise crítica do sistema do capital e 
seus efeitos contraditórios para a maioria da população mundial é 
uma discussão antiga. Como bem analisa Marx e Engels (2000), a 
história da humanidade é a história da luta de classes, as quais pos-
suem interesses e ideologias opostas. 

Não que os problemas ambientais na Antiguidade fossem nu-
los, muito ao contrário! A história mostra, por exemplo, que o povo 
anasazi possivelmente extinguiu com a floresta de árvores decíduas 
quando habitavam o Novo México, ou ainda, o povo maori, que pos-
sivelmente foi o responsável pelo desaparecimento da espécie de 
ave moa. 

Não obstante, os impactos ambientais contemporâneos sobre 
os recursos naturais são proporcionais ao “grau de apropriação tec-
nológica e às necessidades criadas pelos padrões sociais constituí-
dos durante centenas de anos na história” (SILVA & SILVA, 2018, p. 

4 Na vertente otimista são expoentes os nomes de Adam Smith, John Stuart Mill e 
Jeremy Bentham. Da vertente pessimista do utilitarismo econômico fazem parte 
o bispo Malthus, David Ricardo e, depois, os socialistas, marxistas ou não, em 
maior ou menor medida. A tríade Jevons, Menger e Walras mantiveram clara a 
noção de escassez. Todavia, a escassez estava vinculada à fixação dos preços por 
utilidade marginal decrescente. Não se tratava aí, de modificação substancial na 
reflexão ambiental. Daí ser possível concluir que a modificação de ponto focal não 
se manifestou de modo contundente como preocupação voltada para a economia 
ambiental ou ecológica (KICILLOF, 2010).
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14). É inegável, deste modo, que após as Revoluções Industriais o 
ser humano amplificou o uso de matéria-prima e, consequentemente, 
dos recursos naturais.   

O lixo produzido por essa produção intensa, em conluio com 
a cultura capitalista e a obsolescência programada, fazem com que a 
situação dos ecossistemas naturais e das espécies vivas do Planeta 
estejam em risco. É preciso, portanto, reconectar o ser humano com 
os cosmos e com a ética ambiental, na busca do ótimo ecológico a 
fim de salvaguardar a vida de Gaia. Nesse horizonte, novas postu-
ras ecológicas são impostergáveis e improrrogáveis na busca de “um 
novo sentido do que significa o ser humano e sua função no univer-
so. Tudo é sinergético. Tudo é ecológico, expressão desta completa 
sinergia” (BOFF, 2004, p.110). 
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RESUMO
A implementação de ferramentas eletrônicas na esfera pública faz 
parte de um grande projeto de modernização das suas atividades. 
Aliado a princípios constitucionais que balizam a atividade adminis-
trativa, a implementação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) 
na UTFPR trouxe uma série de implicações na rotina dos servidores 
e da instituição. Isto porque, procedimentos que outrora eram confec-
cionados de forma manual, com o SEI passaram a ser digitalizados 
e eletrônicos. Nesse mesmo caminho, percebe-se na instituição mu-
danças quanto à utilização do papel, tanto nos setores administrati-
vos quanto nos de ensino, pesquisa e pós-graduação. Neste viés, o 
objetivo desse artigo é analisar se, de fato, houve uma diminuição no 
uso do papel na UTFPR após a implantação do SEI. Para responder 
à pergunta, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas 
com pessoas de diferentes departamentos. A constatação da dimi-
nuição do papel está correlacionada com a ideia de sustentabilidade, 
dado que, existe um elevado impacto ambiental na fabricação de pa-
pel. Deste modo, a pesquisa se mostra relevante na medida em que 
ajuda a averiguar se o princípio da preservação ambiental e da sus-
tentabilidade estão sendo colocados em prática pela Administração 
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Pública, a qual tem a obrigação de realizar contraprestação ecológica 
e social para os seus cidadãos.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Preservação ambiental; Proces-
sos eletrônicos.

ABSTRACT
The implementation of electronic tools in the public sphere is part of 
a major project to modernize its activities. Coupled with constitutional 
principles that guide the administrative activity, the implementation 
of SEI (Sistema Eletrônico de Informações) in UTFPR has brought a 
series of implications for the routine of servers and the institution. This 
is because procedures that were once done manually were now digi-
tized and electronic. Along the same path, we can see changes in the 
institution regarding the use of paper, both in the administrative and 
teaching, research and postgraduate sectors. In this bias, the objec-
tive of this paper is to analyze if, in fact, there was a decrease in the 
use of paper in the UTFPR after the implantation of SEI. To answer 
the question, questionnaires were applied and interviews were con-
ducted with people from different departments. The finding of paper 
decline correlates with the idea of sustainability, as there is a high en-
vironmental impact on papermaking. Thus, the research proves to be 
relevant as it helps to ascertain whether the principle of environmental 
preservation and sustainability is being put into practice by the Public 
Administration, which has an obligation to make ecological and social 
consideration for its citizens.
Keywords: Sustainability; Environmental preservation; Electronic 
processes.

Introdução

A criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento, no final da década de 80, pelas Nações Unidas, teve 
como objetivo a proposição de mecanismos que buscassem harmo-
nizar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. A 
partir daí diversos países buscam adequar suas atividades industriais 
com os ideais da responsabilidade social que abrange o reconheci-
mento da finitude dos recursos naturais (WWF, 2019). 
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Neste sentido, a sustentabilidade caminha junto com o con-
ceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento 
que visa o menor impacto possível aos recursos naturais, pensando-
-se no futuro. A adoção de medidas sustentáveis projeta-se um esfor-
ço coletivo, em que pequenas mudanças rotineiras podem, a longo 
prazo, tornar-se altamente ecológicas (WWF, 2019). 

Na mesma direção da tendência mundial, o Brasil em 1988 
incorporou em sua Constituição Federal, princípios de sustentabili-
dade, na medida em que passou a defender o uso do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem como sinalizou a preservação e a 
defesa do meio ambiente para as futuras gerações (BRASIL, 2019). 
Observa-se, portanto, fortes evidências que o Brasil adotou na con-
cepção desenvolvimentista, a sustentabilidade. 

Deste modo, a Administração Pública, tem ciência do peso 
ecológico e social das suas atividades e é por isso que a coletividade 
tem a incumbência de fiscalizar se o que está proposto na CF/88, de 
fato, está sendo cobrado. Aliado a sustentabilidade, outros princípios 
dispostos no artigo 37 também balizam as atividades e os atos admi-
nistrativos, em especial o da eficiência (BRASIL, 2019).

De encontro com esses princípios, no início da década de 90, 
porém com mais intensidade a partir do ano 2000, a esfera públi-
ca passou a incorporar ferramentas eletrônicas no desempenho das 
suas atividades (DINIZ, et al, 2009). Neste contexto, o desenvolvi-
mento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em 2009, pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma das propostas 
administrativas para a modernização de suas atividades, a qual car-
regou consigo uma série de implicações.

Uma dessas implicações é a possibilidade de diminuição no 
uso do papel, eis que os procedimentos que anteriormente eram físi-
cos, passaram a ser digitalizados e tramitados de forma eletrônica. A 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), adotou o SEI 
na maioria das suas atividades em 2017, fato que acarretou em uma 
série de mudanças na rotina dos servidores. Entretanto, o que se obje-
tiva neste artigo, é analisar se a implementação do SEI na UTFPR está 
em conformidade com o ideal de sustentabilidade proposto na CF/88. 

Para a realização da pesquisa, foi utilizada a revisão de lite-
ratura, bem como questionários e entrevistas. Ademais, destaca-se 
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que esse artigo é apenas uma parte da dissertação de mestrado de-
senvolvida sobre a implementação do SEI na UTFPR. Neste artigo, 
analisou-se apenas o quesito da sustentabilidade, entretanto, na dis-
sertação vários outros indicadores foram explorados, a fim de com-
preender e analisar a pergunta de partida da pesquisa, relacionada 
na questão da eficiência administrativa. 

Fundamentos teóricos

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), é um software 
associado com a tecnologia de Gerenciamento Eletrônico de Docu-
mentos (GED), que contempla módulos e funcionalidades para a in-
formatização e o gerenciamento de documentos (AVEDON, 1999). 
Tais inovações deram o pontapé inicial na década de 70, com o de-
senvolvimento da Tecnologia da Informação (TI) (UEHARA, 2011). A 
partir daí, emerge um novo paradigma tecnológico, o qual passa a 
definir um novo estilo de vida (CASTELLS, 1999). 

A vida moderna incorporou a TI em grande parte dos ambien-
tes do cotidiano, desde um celular como até mesmo em um avião. 
Atualmente, é possível realizar transações financeiras instantanea-
mente, com apenas um clique do mouse (GIDDENS, 2000). Inevita-
velmente, a Administração Pública também teve de incorporar a TI 
em suas atividades, seja para garantir melhor eficiência e celeridade 
no desempenho de suas funções, ou ainda, para assegurar uma me-
lhor contraprestação para os cidadãos (ABREU, et al, 2012). 

Ademais, o uso da TI na Administração Pública vai de encon-
tro com os preceitos constitucionais administrativos, dispostos no ar-
tigo 37 da Constituição Federal de 1988, quais sejam, os pricípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
(Brasil, 1988). Tais princípios servem como sustentáculo para todos 
os atos administrativos, os quais, rigorosamente devem fundamentar 
suas ações no zelo dos interesses sociais (MEIRELLES, 1999).

O uso de documentos e processos eletrônicos na Adminis-
tração Pública teve início na década de 90 e se intensificou a partir 
do ano 2000 (DINIZ, et al, 2009). A inserção da TI e do GED na Ad-
ministração Pública, possibilitou, dentre uma série de vantagens, a 
modernização, transparência e a eficiência das atividades estatais:
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Isso inclui a melhoria dos processos da administração 
pública, aumento da eficiência, melhor governança, ela-
boração e monitoramento das políticas públicas, inte-
gração entre governos, e democracia eletrônica, repre-
sentada pelo aumento da transparência, da participação 
democrática e accountability dos governos (Prado, 2004, 
apud, DINIZ, et al, 2009).

O SEI, neste sentido, faz parte dessa incorporação de ferra-
mentas eletrônicas na esfera pública, dado que ele é um software 
desenvolvido especialmente para a administração pública. Inicial-
mente, o SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4), em 2009 e, posteriormente foi distribuído em outras 
esferas administrativas. É considerado um software de governo, ou 
seja, aquele “cujo titular dos direitos seja um órgão da Administração 
Pública, para o qual há necessidade de compartilhamento entre os 
órgãos da Administração Pública [...]” (BRASIL, 2016, art 2º, VIII).

Na prática, o SEI foi compartilhado entre vários outros órgãos 
públicos, como por exemplo, grande parte das Instituições de Ensino 
Superior (IES), Ministérios do Governo (da Economia, da Fazenda, 
da Saúde, etc), Prefeituras (Londrina, São Paulo, etc), Conselhos de 
Justiças e assim por diante. O sucesso do SEI em tantos órgãos, 
decorre da sua cessão do direito de uso ser gratuita, conforme fica 
assegurada na Resolução nº 116, de 20 de outubro de 2017.

Aliada a cessão gratuita de direitos que o SEI possibilitou, o 
Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015 estipulou prazo de dois 
anos (contados da sua publicação) para a implantação do meio ele-
trônico nas instituições da administração pública. Nesta conjuntura, 
a UTFPR também incorporou o SEI em suas atividades, no mês de 
julho de 2017, modificando assim, de maneira significativa o trabalho 
dos servidores na instituição.

O SEI na UTFPR faz parte de uma nova realidade, advinda 
inclusive de uma remodelação do próprio sistema capitalista (GID-
DENS, 2000). Esta nova realidade, além de dinamizar e transformar 
o ambiente de trabalho dos servidores, também vai de encontro com 
os preceitos de sustentabilidade ambiental, na medida em que é uma 
alternativa ecologicamente correta ao uso do papel. Isso porque, 
procedimentos que antes eram físicos, agora além de serem digitais 
também dispensam aos servidores o uso de papel.
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Logo, a incorporação do SEI na UTFPR faz parte de um proje-
to muito maior do que tão somente modernizar a administração públi-
ca, mas também, trata-se de uma alternativa ao almejado desenvolvi-
mento sustentável do planeta. Por desenvolvimento sustentável, en-
tende-se como aquele “capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 
das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recur-
sos para o futuro” (WWF, 2019).

Segundo o Portal ECM GED (2018), a produção de papel é 
um dos empreendimentos que mais causam degradação ambiental. 
Isto porque, para a produção do papel é necessário mais que o dobro 
de madeira para sua fabricação. Além disso, a quantidade de água 
utilizada na produção é expressiva, sendo considerada a atividade 
industrial que mais utiliza água na produção de algum produto.

Destaca-se também, o consumo de energia, pois o proces-
so de separação e branqueamento da celulose também é intenso, 
demandando bastante eletricidade. Como se não bastasse, ainda 
existem os produtos químicos utilizados em todo esse processo, o 
qual, a posteriori, será descartado, o que prejudica a água e o solo 
do planeta. Outra informação relevante é que apenas 37% do papel 
produzido no Brasil é reciclado (ECM GED, 2018).

A implantação do SEI nos órgãos públicos mostra-se de gran-
de importância, pois tal sistema é condizente com o conceito de sus-
tentabilidade, bem como vai de encontro com os preceitos basilares 
da atividade administrativa, como os de transparência e eficiência. 
O que se busca neste artigo, é analisar se a utilização do SEI na 
UTFPR conseguiu, de fato, reduzir drasticamente o consumo de pa-
pel desde a sua implantação em 2017. Para tanto, os procedimentos 
metodológicos da pesquisa discriminam-se a seguir.

Procedimentos Metodológicos

Para a realização da pesquisa foram adotados os seguintes 
procedimentos metodológicos:

a) Inicialmente, a revisão de literatura foi utilizada, a fim de 
permitir uma amplitude e aprofundamento sobre determi-
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nado assunto.  Por essa razão, aplicou-se a pesquisa qua-
litativa, dado que ela não se preocupa com o aprofunda-
mento numérico, mas sim com o aprofundamento de uma 
realidade social (GERHARDT & SILVEIRA, 2004).

b) Em um segundo momento, utilizou-se da aplicação de 
questionários, para verificar se a implementação do SEI 
na UTFPR, trouxe de fato, a diminuição do uso do papel. 
Destaca-se ainda, que na dissertação de mestrado, vários 
outros indicadores foram analisados no questionário, entre-
tanto, para a confecção deste artigo apenas a sustentabili-
dade foi abordada. 

c) Na aplicação do questionário empregou-se metodologia 
qualitativa, a fim de estabelecer o vínculo entre o mundo 
objetivo e a subjetividade dos sujeitos (CHIZZOTTI, 1991).

A aplicação do questionário ocorreu entre os servidores da 
UTFPR de todo o estado do Paraná, distribuídos entre a Reitoria e 
os demais 13 câmpus do estado. Esses servidores, usuários do SEI, 
serviram de base na busca da compreensão se o SEI, de fato, é uma 
ferramenta sustentável, na medida em que possivelmente diminuiu o 
uso do papel e insumos. A aplicação do questionário para os servido-
res foi online, através da ferramenta Google Forms.

Dos 3.906 servidores ativos cadastrados no banco de dados 
do site Portal da Transparência, obtido em janeiro de 2019, 863 ser-
vidores responderam ao questionário. O método escolhido para o 
questionário, foi o de cálculo amostral, utilizando a margem de erro 
de 3,88%. Destaca-se também, que para a elaboração da pesquisa 
de campo e para a coleta de dados, foi necessário a análise do Co-
mitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) da 
UTFPR. A aprovação da pesquisa no CEP foi obtida no dia 17 de 
março de 2019. 

Ademais, a pesquisa utilizou-se também de entrevistas, a fim 
de coletar dados para a pesquisa, garantindo, portanto, a integridade 
e relevância dos dados (GIL, 2008). Neste viés, foram entrevistados 
6 servidores de diferentes setores e departamentos, com o intuito de 
se obter maior precisão nos resultados.
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Discussão

A questão ambiental entra em voga no cenário mundial, ape-
nas após a Segunda Guerra Mundial, pois nela a comunidade inter-
nacional percebeu a gravidade dos problemas ambientais, especial-
mente após a explosão de bombas atômicas. Neste contexto, am-
pliou-se as concepções existentes até então no que diz respeito aos 
impactos ambientais (SANTOS DE OLIVEIRA, 2010). 

No final dos anos 60, grande parte dos países industrializados 
passaram a perceber os impactos negativos na utilização desenfre-
ada de tecnologias, especialmente no que tange aos problemas da 
poluição do ar, rios, destruição das florestas, chuva ácida, dentre ou-
tros. Tais decorrências tecnológicas adversas passaram a ser sinôni-
mos de problemas e má qualidade de vida no cenário mundial. Com 
isso, a população por meio de protestos e manifestações, passou a 
reivindicar a preservação do meio ambiente bem como a sua prote-
ção (FARIAS, 2007).

Gradualmente, a sociedade civil também passou a clamar 
maior atuação estatal nas questões ambientais. Estes fatores foram 
decisivos para inúmeras conferências ambientais que foram sendo 
realizadas a partir da década de 70. Além disso, vê-se também um 
crescente movimento ecológico social, o qual exige que o mercado 
também esteja de acordo com a sustentabilidade. Nas palavras de 
Bredarial (2001, p. 19):  “um mercado de métodos e tecnologias am-
bientais que contribuíram para a formulação de novos problemas e 
para a mudança de pauta da política ambiental, voltada agora, para 
a sobrevivência da espécie humana no planeta”.

No Brasil, em 1988, a Constituição Federal ratifica uma pos-
tura de preservação ambiental e utiliza critérios ambientais para que 
os órgãos públicos compatibilizem suas práticas administrativas com 
processos que visem uma gestão ambiental sustentável. A utilização 
da SEI na Administração Pública, neste sentido, corresponde ao pre-
ceito constitucional, de garantir a todos um “meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida” (art. 255, CF), na medida em que diminui a utiliza-
ção do papel, bem como os impactos decorrentes da sua produção.
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Análise de Dados

Analisou-se a sustentabilidade no questionário aplicado aos 
servidores da UTFPR, ora usuários do SEI, a fim de compreender 
se a implementação desse sistema na instituição, de fato, diminuiu 
o uso do papel e insumos. A distribuição das respostas obtidas em 
todos os câmpus da UTFPR, foi levemente padronizada, entre 18,3% 
a 28,2% dos servidores por câmpus. No final, os 863 questionários 
respondidos perfazem o percentual de 22,09% de respostas obtidas 
em relação ao público total de servidores ativos na instituição, confor-
me demonstra a tabela a seguir:

Tabela 1 - Respostas obtidas dos servidores da UTFPR por câmpus

Câmpus Total 
Servidores

Total 
Respostas % Servidores

Reitoria 234 45 19,23
Curitiba 981 198 20,18
Apucarana 216 53 24,54

Campo Mourão 255 64 25,10

Cornélio Procópio 304 67 22,04

Dois Vizinhos 218 40 18,35

Francisco Beltrão 138 39 28,26

Londrina 232 50 21,55
Medianeira 261 53 20,31
Pato Branco 400 89 22,25

Ponta Grossa 283 84 29,68

Toledo 192 41 21,35
Guarapuava 116 25 21,55

Santa Helena 76 15 19,74

Total 3906 863 22,09
Fonte: Autoria Própria (2019)

Destaca-se, também, que a maioria dos servidores já traba-
lhavam na UTFPR antes da implantação do SEI, em julho de 2017, 
correspondendo a 95,4% que já trabalhavam na instituição contra 
4,6% que não trabalhavam. Além disso, 99,5% dos servidores res-
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ponderam que já tiveram acesso ao SEI na UTFPR e, portanto, con-
clui-se que o SEI é uma realidade em toda a instituição.

Sobre a categoria em que se enquadram os participantes, 
a pesquisa demonstrou que 57,7% correspondem a professores e 
42,3% a ocupantes de cargos técnico-administrativos. Quanto ao se-
tor onde o participante está lotado, 58,3% responderam que estão 
alocados em departamentos/setores de ensino, pesquisa e pós-gra-
duação, 39,2% em departamentos/setores de atividades administra-
tivas ou de apoio e 2,5% preferiram não responder. 

No que tange a sustentabilidade, mais especificamente pela 
diminuição no uso de papel, a maioria dos participantes da pesquisa 
indicaram que houve, efetivamente uma diminuição. Aliás, de todos 
os quesitos analisados na pesquisa, a diminuição no uso de papel /
sustentabilidade foi a que mais se destacou, na medida em que 86% 
dos servidores afirmam que melhorou muito, ou ainda, 98% dos ser-
vidores perceberam melhorias.

Gráfico 1 - Indicador: Diminuição no uso do papel e insumos / sus-
tentabilidade

Fonte: Autoria Própria (2019)

No gráfico a seguir, é possível comparar o indicador “diminuição 
no uso de papel e insumos / sustentabilidade” com os outros indicado-
res utilizados na pesquisa, que são os seguintes: economia, confiabili-
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dade, transparência, durabilidade, rapidez, eficiência na tramitação de 
processos, organização, recuperação da informação dos processos, 
tratamento de documentos e facilidade no manuseio do processo.

Gráfico 2 – Comparativo entre os Indicadores utilizados na Pesquisa

Fonte: Autoria Própria (2019).

Como é possível observar no gráfico, o indicador “Diminui-
ção no uso de papel e insumos / sustentabilidade”, na opinião dos 
usuários foi o que obteve maior evidência, quando comparado aos 
processos realizados antes da utilização do SEI.

Nas entrevistas realizadas, os participantes também destaca-
ram a economia de espaço com a utilização do SEI, pois não se vis-
lumbra mais as “pilhas de papel” que antigamente se via, conforme é 
possível perceber nas palavras de um dos entrevistados:

A diferença é visual, significativa. Você não vê mais o pa-
pel. Processos que eram enormes. Deixamos de circular 
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papel e acaba visualizando tudo num lugar só. Eu não 
vejo maiores dificuldades, ou apontar limitações no SEI. 
Sabemos que todo programa tem suas peculiaridades, 
suas falhas, o programa está sempre em construção, 
mas basicamente a agilidade de tempo, e sem contar 
o fato de você poder assinar o documento na palma da 
mão, com smartphone, em qualquer lugar que vc tenha 
rede ou internet (Entrevistado 3).

O indicador economia, abordado no questionário, também 
engloba a sustentabilidade, na medida em que o conceito de “eco-
nomia” foi deixado em aberto. Logo, muitos participantes pensaram 
também na economia de papel, aliado ao viés financeiro, temporal, 
dentre outros. 

No quesito economia, portanto, os usuários demonstraram 
bastante satisfação, sendo que 76,6% acreditam que melhorou muito 
e 16,8% que melhorou pouco. Tem-se, portanto,  93,4% de usuários 
que acreditam que a implantação do SEI tornou mais econômico o 
armazenamento e a tramitação dos processos.

Gráfico 3 - Indicador: Economia

Fonte: Autoria Própria (2019)

      
A Entrevistada 4 destaca a economia no tempo necessário 

para a tramitação de um processo e agilidade nas atividades e o En-
trevistado 5, reafirma o ganho de tempo, comparando a tramitação 
física com a eletrônica, pois o processo leva poucos segundos entre 
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o envio e o recebimento pela outra unidade. Outro ponto destacado 
pela Entrevistada 2 é no que diz respeito à economia nos malotes, 
como discorre da seguinte forma:

O que melhorou foi a agilidade na tramitação, na transpa-
rência das informações, na redução de custos de papel, 
malote. Se não me engano, a UTFPR gastava em torno 
de R$ 115 mil por ano com malote entre os campus, com 
o SEI isso diminuiu consideravelmente. Não que tenha 
deixado de existir o malote, mas houve uma boa redução 
(Entrevistada 2).

Conforme é possível visualizar, tanto as respostas obtidas nos 
questionários quanto as entrevistas demonstram que efetivamente 
houve uma diminuição no uso do papel e insumos na UTFPR. Pas-
sa-se a seguir, à análise dos resultados.

Resultados

Na análise dos dados obtidos na pesquisa, quanto à diminui-
ção de papel e insumos / sustentabilidade, aliado ao indicador da 
economia, resta claro que houve, por certo, uma significativa diminui-
ção do uso do papel na UTFPR com a implementação do SEI. 

O que se vislumbra, portanto, é que o Gerenciamento Eletrô-
nico de Documentos tende a ser um caminho sem volta, pois como 
aborda Castells (1999), o advento da Tecnologia da Informação e da 
internet foram grandes transformadores do capitalismo, incorporando 
a instantaneidade da comunicação em vários setores sociais.

Além disso, quando questionado para os usuários do sistema 
a opinião deles sobre a implantação do SEI na UTFPR, a resposta 
foi de que 91,4% dos usuários acreditam que o sistema adotado é 
atualmente uma necessidade:



42

Gráfico 4 - Opinião sobre a implantação do SEI na UTFPR

Fonte: Autoria Própria (2019)

Para Nascimento (2017), a necessidade de implantação de 
um sistema como o SEI decorre, principalmente, pela imposição de 
gerenciar uma enorme quantidade de informações típicas do mundo 
moderno, o qual está cada vez mais acelerado e globalizado. Trata-
-se de uma necessidade da vida contemporânea, a qual necessita 
de mecanismos que gerenciem a instantaneidade das informações. 
Aliado às necessidades do mundo moderno, o SEI é uma alternativa 
sustentável para a Administração Pública, na medida em que cumpre 
os objetivos propostos para um desenvolvimento sustentável, bem 
como vai de encontro com os preceitos constitucionais.

Conclusão

O que se percebe, portanto, é que com a implantação do SEI 
nas instituições, o uso do papel tende a se tornar cada vez menor. 
Essa ferramenta de TI, além de seus inúmeros benefícios, tais quais 
a instantaneidade, celeridade, economia, dentre outros, é também, 
sustentável. 

A Administração Pública, ao adotar um sistema como o SEI, 
além de modernizar as atividades desenvolvidas pelas instituições 
públicas, o que por si só, se reverte positivamente para a sociedade, 
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também garante a sustentabilidade do planeta. Isto pois, a medida 
em que economiza o uso do papel, consequentemente uma série de 
impactos decorrentes da sua fabricação são poupados, como o corte 
de árvores, a utilização de água, o lixo posteriormente produzido e 
assim por diante.

Evidentemente que ainda assim a fabricação de papel vai 
existir, porém em menor escala. Há uma tendência das grandes em-
presas, e até mesmo em operações pessoais, em diminuir conside-
ravelmente o uso de papel e insumos em suas atividades. Neste sen-
tido, gradualmente e em um futuro próximo, muito provavelmente o 
uso do papel seja ínfimo. 

Deste modo, adotar medidas que visem o desenvolvimento 
sustentável, além de ser uma tarefa a longo prazo, necessita de força 
conjunta. A implementação do SEI na UTFPR ainda é recente, desde 
2017, entretanto, em que pese a sua tenra idade, já foi possível per-
ceber seu potencial, que tende a melhorar ao longo do tempo.
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CAPÍTULO 3
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RESUMO
Ciente de uma crise ambiental, este trabalho enfrenta o seguinte ques-
tionamento: como os currículos de Graduação em Direito, localizados 
no Rio Grande do Sul, têm disponibilizado a disciplina Direito Ambien-
tal. Busca compreender a importância da disciplina nos componentes 
curriculares com base no pensamento Sistêmico-Complexo. Utilizou-
-se o método de abordagem e teoria de base sistêmico- complexo. Mé-
todos de procedimentos bibliográfico e documental. Técnicas de pes-
quisa resumos e fichamentos. Constatou-se que 34, dos 49 currículos 
analisados, apresentam a disciplina como obrigatória. Quatro tratam 
vinculada ao agronegócio, seis ofertam com optativa e cinco sequer 
consideram a disciplina na grade curricular. Destacou-se o pequeno 
espaço que se proporciona à disciplina dentro da carga horária total. É 
preciso que as instituições também estejam atentas aos impactos dos 
problemas ambientais, demonstrando cuidado e atenção com o ensino 
desta disciplina, e sua execução atenta à urgência de profissionais de 
direito ecoalfabetizados, proposta por Fritjof Capra e Ugo Mattei.
Palavras-chave: Crise ambiental; Direito Ambiental; Instituições de 
Ensino Superior.

ABSTRACT
Aware of an environmental crisis, this work faces the following ques-
tion: as the Law graduate curricula, located in Rio Grande do Sul, has 

mailto:micheissele%40gmail.com?subject=
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made available the Environmental Law discipline. It seeks to unders-
tand the importance of the discipline in the curricular components 
based on Systemic-Complex thinking. I used the systemic-complex 
approach and theory method. Methods of bibliographic and docu-
mentary procedures. Research techniques abstracts and records. I 
found that 34, of the 49 curricula analyzed, present the subject as 
mandatory. Four treat the discipline linked to agribusiness, six offer 
it as optional and five do not even consider it in the curriculum. The 
small space provided to the discipline within the total workload was 
highlighted. Institutions must also be aware of the impacts of environ-
mental problems, showing care and attention with the teaching of this 
discipline, and its execution attentive to the urgency of eco-literate 
legal professionals, proposed by Fritjof Capra and Ugo Mattei.
Key Word: Environmental crisis; Environmental law; Higher Educa-
tion Institutions

INTRODUÇÃO

São notórias as preocupações advindas das queimadas que 
têm atingido o - com destaque para as regiões do Pantanal -, espe-
cialmente a perda da biodiversidade que ainda não se pode mensu-
rar em sua totalidade. De acordo com o pesquisador Alberto Setzer, 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os incêndios que 
destruíram regiões do Pantanal foram resultados da combinação do 
clima muito adverso e ações humanas irresponsáveis. Laudos das 
perícias realizadas pelo Centro Integrado Multiagências de Coorde-
nação Operacional do Mato Grosso apontaram que os incêndios re-
gistrados na mesma região foram provocados por ação humana1.

É preciso compreender que as queimadas decorrem, em 
grande parte, para a realização de práticas agrícolas, principalmente 
as voltadas a produção de monoculturas. A título exemplificativo, ain-
da em 2018, a soja ocupava ilegalmente 47,3 mil hectares de floresta 
desmatada da Amazônia, a área foi 27,5% maior do que a registrado 
na safra anterior e a maior dos últimos cinco anos. Mato Grosso con-

1  CNN BRASIL. Fogo no Pantanal é efeito de ação humana irresponsável e 
clima adverso, diz Inpe. 2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/
nacional/2020/09/22/fogo-no-pantanal-e- efeito-de-clima-adverso-e-acao-humana-
irresponsavel-diz-inpe. Acesso em 07 set. 2021.

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/22/fogo-no-pantanal-e- efeito-de-clima-adverso-e-acao-
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/22/fogo-no-pantanal-e- efeito-de-clima-adverso-e-acao-
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/22/fogo-no-pantanal-e- efeito-de-clima-adverso-e-acao-
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centrava a maior parte da soja plantada em floresta destruída, cerca 
de 76,2%2.

Isso retrata um dos problemas decorrentes da agricultura con-
vencional, marcada pelos incentivos da Revolução Verde, na qual 
se contempla uma lógica de poder na produção agrícola para um 
pequeno grupo de empresas que detêm a propriedade privada das 
sementes, bem como com a introdução de práticas ocidentais em 
outras regiões, por consequência, reafirmam-se as desigualdades no 
campo e na cidade. Além do problema da perda da biodiversidade, 
é de se destacar o potencial risco sobre a segurança alimentar, haja 
vista o intenso uso de fertilizantes artificiais e agrotóxicos objetivando 
o aumento da produtividade, ainda que não impliquem no melhora-
mento da qualidade do solo ou do próprio alimento.

Em que pese esse cenário, auditoria realizada pela Controla-
doria-Geral da União sobre as contas do Ministério do Meio Ambiente 
revelou que a pasta utilizou apenas 14% dos recursos para preserva-
ção e uso sustentável da biodiversidade em 2019, o que representou o 
uso de pouco mais de R$ 1,5 milhão dos R$ 10,3 milhões que estavam 
destinados para medidas de combate a esse problema atualmente en-
frentado3. Esses dados demonstram a urgência e importância da disci-
plina de Direito Ambiental nos cursos de graduação de Direito.

É diante desses problemas que se faz necessário refletir so-
bre novas relações com a natureza, é preciso compreender a legis-
lação também em sintonia com os ecossistemas locais, e não des-
conectada dos problemas ambientais e socais, portanto, sob o viés 
da sustentabilidade multidimensional. Nesse sentido, o presente tra-
balho tem como objetivo geral enfrentar o seguinte questionamento: 
como os currículos do Curso de Graduação em Direito, localizados 
no Estado do Rio Grande do Sul, disponibilizam a disciplina, de forma 
obrigatória, eletiva ou inexistente?

2 OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Avanço da soja em áreas de desmatamento 
na Amazônia é o maior em cinco anos. 2018. Disponível em: http://www.
observatoriodoclima.eco.br/avanco-da-soja-em-areas-de-desmatamento-na-
amazonia-e-o-maior-em-cinco-anos/. Acesso em 07 set. 2021.

3  INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. Ministério do Meio Ambiente usou menos 
de 15% de verba  para mudança climática e conservação da biodiversidade.
Disponível em: https://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/602213-ministerio-do-meio-
ambiente-usou-menos-de-15-de-verba-para-mudanca-climatica-e-conservacao-
da-biodiversidade.2020. Acesso em 06 mar. 2022

http://www.observatoriodoclima.eco.br/avanco-da-soja-em-areas-
http://www.observatoriodoclima.eco.br/avanco-da-soja-em-areas-
ttps://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/602213-ministerio-do-meio-ambiente-usou-menos-de-15-de-verba-
ttps://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/602213-ministerio-do-meio-ambiente-usou-menos-de-15-de-verba-
ttps://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/602213-ministerio-do-meio-ambiente-usou-menos-de-15-de-verba-
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Como objetivos específicos, busca compreender a importân-
cia do ensino do Direito Ambiental nos componentes curriculares, 
diante do contexto atual, a partir de uma abordagem com base no 
pensamento Sistêmico-Complexo; identificar em que medida os prin-
cípios do pensamento sistêmico-complexo, em especial os propostos 
por Edgar Morin, podem contribuir para o ensino do Direito Ambiental. 
Por fim, verificar a inclusão dessa disciplina dos currículos Curso de 
Graduação em Direito, localizados no Estado do Rio Grande do Sul.

Para o desenvolvimento da pesquisa, aplicou-se o método de 
abordagem e teoria de base sistêmico-complexo, pois a sua constru-
ção ocorre de maneira transdisciplinar, ao abarcar questões ligadas 
às ciências naturais e sociais. Desse modo, parte-se do estudo de 
bases epistemológicas para a disciplina em comento, encaminhan-
do-se para seu espaço nos componentes currículos. Os métodos de 
procedimentos empregados são o bibliográfico e documental, com 
base no material já elaborado sobre o tema, constituído principal-
mente das obras que constituem a teoria de base e os documentos 
oficiais das Instituições de Ensino. Quanto às técnicas de pesquisa, 
serão resumos e fichamentos.

Por fim, o trabalho será divido em dois capítulos, no primeiro, 
analisam-se a crise ambiental e a proposta de bases epistemológicas 
para a disciplina. O segundo capítulo busca apresentar a disciplina 
dentro das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Direito, e investigar a sua inclusão nos currículos.

1. CRISE AMBIENTAL, DIREITO AMBIENTAL E BASES EPISTE-
MOLÓGICAS

Ainda que a relação de influência do meio ambiente na hu-
manidade e da humanidade no meio ambiente não seja um assunto 
novo, é possível identificar uma mudança na abordagem dessa re-
lação a partir de ideias geradas, principalmente, a partir da segunda 
metade do Século XX. Tal mudança se expressa com o surgimento da 
ideia de crise ambiental ou crise ecológica, tornando-se base para 
discussões políticas em torno do meio ambiente4.

4  ESTENSSORO, Fernando. Medio Ambiente e Ideología. La Discusión 
pública en Chile, 1992-2002. Antecedentes para una historia de las ideas 
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Essa ideia revela o paradoxo fenômeno em que o crescimento 
econômico, aliado a altos níveis de desenvolvimento atingido pela Ci-
vilização Industrial, criou problemas ecológicos e ambientais de gran-
de magnitude, como, por exemplo, a perda da biodiversidade, aque-
cimento global e exaustão de recursos naturais, os quais colocam 
em risco a continuidade da vida humana no planeta, haja vista que 
podem se tornar irreversíveis5. Fritjof Capra6 sustenta que tais proble-
mas precisam ser vistos como diferentes facetas de uma única crise, 
a qual, em grande medida, trata-se de uma crise de percepção, pois 
deriva do fato de que a maioria concorda com os conceitos de uma 
visão de mundo obsoleta, sob um aspecto da realidade inapropriado 
para se lidar com o mundo globalmente interligado.

O autor defende um novo paradigma, com base em uma vi-
são de mundo holística, na qual se entende o mundo como um todo 
integrado, e não apenas como uma coleção de partes dissociadas. 
Assim, destaca a percepção da Ecologia Profunda, a qual “reconhece 
a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de 
que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados 
nos processos cíclicos”. A escola filosófica dessa percepção fundou-
-se no início da década de 70, pelo norueguês Arne Naess, a partir da 
distinção entre “ecologia profunda” e “ecologia rasa”7.

Com isso, a ênfase nas partes tem sido chamada de meca-
nicista ou reducionista e a ênfase no todo de holística ou ecológica. 
Na ciência do século XX, essa abordagem holística restou conhecida 
como “sistêmica”, e a maneira de pensar que ela enseja como “pen-
samento sistêmico”. Dentro desse pensamento, as propriedades das 
partes só podem ser entendidas dentro do contexto do todo maior, 
por isso, o pensamento sistêmico é pensamento “contextual”, “e uma 
vez que explicar coisas considerando o seu contexto significa explicá-
-las considerando o seu meio ambiente, também podemos dizer que 
todo pensamento sistêmico é pensamento ambientalista”8.

políticas a inicios del siglo XXI. Santiago, Chile: Ariadna Ediciones/
Universidad de Santiago de Chile. 2009.

5  Idem
6  CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas 

vivos. Tradução: Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006.
7  CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas 

vivos. Tradução: Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 16.
8  Idem, p. 36.
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Para se falar dos problemas desse pensamento reducionis-
ta, pode-se exemplificar com o atual modo de produção agrícola. Seu 
suporte está na implantação da Revolução Verde, surgida como hi-
pótese de ser o único caminho para resolver o problema da fome9, 
mas que, em verdade, trouxe diversos problemas ambientais. Nesse 
sentido, a contaminação da água, a qual está aumentando de forma 
preocupante. De acordo com a reportagem da agência Pública, a 
partir de dados do Ministério da Saúde, uma mistura de diferentes 
agrotóxicos foi encontrada na água de 1 em cada 4 cidades do Brasil, 
entre 2014 e 2017. Verificou-se que, em 2014, 75% dos testes detec-
taram agrotóxicos, percentual que subiu para 84% em 2015 e para 
88% em 2016, já em 2017, chegou a 92%10.

Cabe destacar o problema relacionado ao modelo de mono-
cultivos, simplificação da lógica dos sistemas de produção conven-
cionais, o qual ocasiona grande redução da biodiversidade. Em junho 
de 2020, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou 
a taxa consolidada de desmatamento para os nove estados da Ama-
zônia Legal Brasileira (ALB). O valor estimado foi de 10.129 km² de 
corte raso no período de agosto de 2018 a julho de 2019. Essa taxa 
consolidada de desmatamento possui um valor 3,76% acima da taxa 
estimada em novembro de 2019, que era de 9.762 km, mas que já 
representava um aumento de 29,54% em relação a taxa de desmata-
mento apurada em 2018, pois foi de 7.536 km² 11.

9  De acordo com os dados que constam no relatório “O Estado da Insegurança 
Alimentar e Nutricional no Mundo em 2019”, divulgado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), mais de 820 milhões de pessoas no mundo ainda passavam 
fome em 2018, in: ONU NEWS. Fome atinge mais de 820 milhões de pessoas 
no mundo. 2019. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2019/07/1680101. 
Acesso em 07 set. 2021.

10  PUBLICA. Agência de Jornalismo Investigativo. Coquetel” com 27 agrotóxicos 
foi achado na água de 1 em cada 4 municípios. 2019. Disponível em: https://
apublica.org/2019/04/coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-
em-cada-4-municipios-consulte-o-seu/. Acesso em 01 set. 2021. 11 INPE. A 
taxa consolidada de desmatamento por corte raso para os nove estados da 
Amazônia Legal (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO) em 2019 é de 10.129 
km2. Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5465. 
Acesso em 07 set. 2021.

11 INPE. A taxa consolidada de desmatamento por corte raso para os nove 
estados da Amazônia Legal (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO) em 2019 
é de 10.129 km2. Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_
Noticia=5465. Acesso em 07 set. 2021.

https://news.un.org/pt/story/2019/07/1680101
https://apublica.org/2019/04/coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipio
https://apublica.org/2019/04/coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipio
https://apublica.org/2019/04/coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipio
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5465
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5465
http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5465


51

Isso tudo leva ao retorno da discussão acerca das possibili-
dades para se reverter ou diminuir problemas decorrentes da crise 
ambiental. Nessa linha, a aproximação do Direito Ambiental no En-
sino Jurídico mostra-se como um caminho. Há de se considerar que 
o Poder Judiciário tem sido provocado a se pronunciar acerca do tra-
tamento que o Governo Federal e empresas têm promovido às regras 
protetivas, a partir de argumentos como o potencial risco ao meio am-
biente, sendo invocado o direito constitucional a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, assegurado no artigo 225.

Mas, propõe-se a pensar o ensino do Direito Ambiental não a 
partir do paradigma convencional e reducionista, mas com suporte no 
pensamento sistêmico- complexo, visto que se desenvolve com base 
em um enfoque holístico. De acordo com Frijot Capra12, a partir do 
ponto de vista sistêmico, as únicas soluções viáveis são as soluções 
“sustentáveis”, de modo que o grande desafio é “criar comunidades 
sustentáveis com ambientes sociais e culturais onde se possa satis-
fazer as atuais necessidades e aspirações sem diminuir as chances 
das gerações futuras”.

Ao contrário do modelo simplificador, busca-se afastar a ra-
cionalização abstrata e unidimensional. De acordo com Edgar Mo-
rin13, essa se trata de uma falsa racionalidade, pois, em decorrência 
dela, soluções presumivelmente racionais foram trazidas por peritos 
convencidos de trabalhar para o progresso e de não identificar mais 
soluções nas crenças das populações. Segundo o autor, isso decorre 
de uma inteligência parcelada, a qual rompe o complexo do mundo 
em fragmentos disjuntos e fraciona os problemas. Nesse sentido, a 
economia, embora seja a ciência social matematicamente mais avan-
çada, é social e humanamente mais atrasada, pois se abstraiu das 
condições sociais, históricas, psicológicas e ecológicas. Com isso, 
tem- se o enfraquecimento da percepção do global, a qual conduz ao 
enfraquecimento da responsabilidade, é porque “cada qual tende a 
ser responsável apenas por sua tarefa especializada”14.

12  CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas 
vivos. Tradução: Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 15.

13  MORIN; Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução: 
Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, 
DF: UNESCO, 2000.

14 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. 
Tradução: Luis Carlos Cabral. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 2006. p. 43.
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A partir dessa perspectiva, pode-se sustentar que o Direito 
Ambiental, ao se apoiar em uma visão holística e com destaque 
para uma ação social coletiva de caráter participativo, será crítica 
da racionalidade moderna. Aproxima-se da racionalidade ambiental 
sustentada por Enrique Leff, visto que o autor lhe apresenta como 
resposta para a construção de um novo paradigma voltado à sus-
tentabilidade, a fim de se romper o paradigma de uma racionalidade 
econômica, o qual ensejou a mencionada crise ambiental. Ensina 
que é preciso um diálogo de saberes, o qual ultrapasse os conhe-
cimentos científicos já pré-estabelecidos e que estão no domínio da 
racionalidade econômica. Propõe que o saber ambiental, para a ra-
cionalidade ambiental, deve ser construído por meio da articulação 
de diversos saberes, com espaço para a interdisciplinaridade, inter-
culturalidade e a compreensão do mundo de forma sistêmica, trata-se 
de manter um compromisso de responsabilidade com o outro, abrin-
do-se a possibilidade de uma construção de um futuro sustentável15.

2. ECOALFABETIZADO DA COMUNIDADE JURÍDICA

Após breve exposição de conceitos acerca do pensamento 
sistêmico- complexo, promovendo aproximações com o meio ambien-
te e a crise ambiental, cabe investigar o espaço destinado ao estudo 
do Direito Ambiental. Para tanto, a Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de 
dezembro de 2018, do Presidente da Câmara de Educação Superior 
do Conselho Nacional de Educação, precisa ser trazida à análise.

A mencionada Resolução institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de graduação em Direito, bacharelado, a serem 
observadas pelas Instituições de Educação Superior. Com isso, vei-
cula as regras para a constituição do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC), e, para o que interessa a esta análise, seu artigo 5º trata dos 
conteúdos e atividades necessárias ao PPC, dividindo-se em conte-
údo da formação geral, da formação técnico-jurídica e formação prá-
tica-profissional. Veja-se, quanto às áreas que devem constar obriga-
toriamente e facultativamente:

Art. 5º O curso de graduação em Direito, priorizando a 
interdisciplinaridade e a articulação de saberes, deverá 

15  Idem.
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incluir no PPC, conteúdos e atividades que atendam às 
seguintes perspectivas formativas: [...]

II - Formação técnico-jurídica, que abrange, além do en-
foque dogmático, o conhecimento e a aplicação, obser-
vadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, 
de qualquer natureza, estudados sistematicamente e 
contextualizados segundo a sua evolução e aplicação às 
mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do 
Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, ne-
cessariamente, dentre outros condizentes com o PPC, 
conteúdos essenciais referentes às áreas de Teoria do 
Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Di-
reito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito Empre-
sarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional, Direito 
Processual; Direito Previdenciário, Direito Financeiro, Di-
reito Digital e Formas Consensuais de Solução de Con-
flitos; e (NR)[...]

§ 3º Tendo em vista a diversificação curricular, as IES 
poderão introduzir no PPC conteúdos e componentes 
curriculares visando desenvolver conhecimentos de im-
portância regional, nacional e internacional, bem como 
definir ênfases em determinado(s) campo(s) do Direito e 
articular novas competências e saberes necessários aos 
novos desafios que se apresentem ao mundo do Direi-
to, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Direito 
Esportivo, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Di-
reito da Criança e do Adolescente, Direito Agrário, Direito 
Cibernético e Direito Portuário.”16 (grifou- se)

Como se vê, além do PPC prever a exigência de formas de 
tratamento transversal dos conteúdos, tais como as políticas de edu-
cação ambiental (§ 4º do artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 5, de 
2018), dispõe que os currículos das IES poderão introduzir a matéria 
do Direito Ambiental. Ou seja, não está listada nos conteúdos obriga-
tórios, de modo que, quando não incluída pelo menos como optativa, 
resta estar incluída nos conteúdos transversais.

Ocorre que a legislação ambiental é específica e a relação 
do ser humano com a natureza deveria ser compreendida em suas 
multidimensões, o que inclui a proteção jurídica. Não se pode igno-
rar o atual cenário ambiental, notadamente no Brasil. Para exem-

16  BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 
2018. Brasília.Disponível em https://www.in.gov.br/materia/%20/asset_publisher/
Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-18-resolucao-n-5-de%2017-
de-%20dezembro-de-2018-55640113. Acesso em 14 set. 2021.

https://www.in.gov.br/materia/%20/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-18-re
https://www.in.gov.br/materia/%20/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-18-re
https://www.in.gov.br/materia/%20/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-18-re
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plificar, o próprio Ministério do Meio Ambiente, exonerado em 2021, 
começou a ser alvo de investigações pelo Ministério Público Federal 
acerca de atuações que tenham contribuído para o enfraquecimento 
das regras protetivas do meio ambiente e a diminuição da fiscaliza-
ção. A composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente foi alvo 
de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 622), 
sustentando-se que o Governo Federal realizou alterações de forma 
a reduzir a representação da sociedade civil, resultando em profunda 
disparidade representativa17.

Diante disso, torna-se relevante a análise acerca da presença 
dessa disciplina nos currículos dos Cursos de Graduação em Direito 
localizados no Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, procedeu-
-se a consulta no sítio do Ministério da Educação, no período de 11 
de setembro e 13 de setembro de 2021, no Menu — IES — e-Mec: 
Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, 
consulta avançada, com os seguintes filtros: Buscar por: Curso de 
Graduação; Curso: Direito; UF: Rio Grande do Sul; Situação: em ati-
vidade. Com isso, foram localizadas 108 Instituições de Educação 
Superior18.

Após, foram consultados os currículos disponíveis das Ins-
tituições, nos sítios oficiais. Percebeu-se que Instituições que pos-
suem em atividade mais de um curso de Direito, em cidades distintas, 
possuem a mesma grade curricular. Também, duas instituições não 
disponibilizaram os currículos, por isso, ao final, foram 49 currículos 
analisados. Desses, 34 (trinta e quatro) apresentavam a disciplina 
de Direito Ambiental com obrigatória19, 3 (três) possuem a disciplina 
Direito Rural e Ambiental e 1 (um) Agronegócio e Direito Ambiental, 6 
(seis) ofertam a disciplina na condição de optativa, por fim, 5 (cinco) 
não oferecem nem de forma optativa.

Na pesquisa, além da inexistência do oferecimento dessa dis-
ciplina em algumas Instituições, percebeu-se que ocupada pequena 

17 BRASIL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 622. 
Supremo Tribunal Federal. Questiona-se a composição do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente. 2019. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5774611. Acesso em 14 set. 2021.

18 BRASIL. Ministério da Educação. Cadastro Nacional de Cursos e Instituições 
de Educação Superior Cadastro e-MEC. 2021. Disponível em: https://emec.mec.
gov.br/emec/nova. Acesso em: 13 set. 2021.

19  Considerou-se a disciplina de Ecologia e Política de uma das Instituições.

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5774611
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5774611
https://emec.mec.gov.br/emec/nova
https://emec.mec.gov.br/emec/nova
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parte da carga horária dos currículos. Isso porque o máximo de carga 
horária que se encontrou foi 80 horas-aula (em dez Instituições) e a 
menor 30 horas-aula (em três Instituições). Destaca-se a Universidade 
Feevale, a qual, além de ofertar a disciplina de forma obrigatória, com 
80 horas-aulas, oferta, como disciplinas optativas, Ambiente e Susten-
tabilidade (40 horas-aula); Crimes Econômicos e Crimes Ambientais 
(80 horas-aula); Educação Ambiental e Cidadania (40 horas-aula) e 
Princípios e práticas de educação ambiental (80 horas-aula)20.

Sabe-se que a previsão de tratamento transversal dos conte-
údos incluindo políticas de educação ambiental também é essencial 
na formação do estudante. No entanto, por vezes, a ausência de 
sua obrigatoriedade, faz com que se ignore a disciplina, embora seja 
nítido que o Poder Judiciário tem, reiteradamente, enfrentado discus-
sões que analisam os riscos e a proteção jurídica do Meio Ambiente. 
Quando o Poder Judiciário faz esse enfrentamento, está a analisar 
direito transindividual, diferentemente do que ocorre quando se debru-
çar em questões de caráter meramente individual e patrimonial.

Por isso, propõe-se o ensino do Direito Ambiental a partir de 
aproximações com o pensamento-sistêmico complexo. Para melhor 
compreensão dessa aproximação, a obra intitulada “A Revolução 
Ecojurídica: O Direito Sistêmico em Sintonia com a Natureza e a 
Comunidade”, dos autores Fritjof Capra e Ugo Mattei, apresenta-se 
como um bom apoio. Na obra, os autores apresentam análise histó-
rica de como os espaços comuns físicos e virtuais têm sido aniquila-
dos pela lógica individualista e pelas instituições jurídicas do capital.

Sustentam que as instituições de propriedade extrativista são as 
responsáveis e a concentração de capital exigia a mercantilização da 
terra. Diante disso, os processos de produção tradicionais foram trans-
formados em produção e manufatura capitalistas de alimentos. Pensa-
mento que se apoiaram em uma teoria que postulava um direito de pro-
priedade ilimitado, baseado numa ideologia de liberdade e mão de obra 
produtiva, teoria essa fornecida por John Locke. Isso contribuiu para o 
atual cenário de grave esgotamento de recursos naturais e culturais, o 
que torna imperativa a correção do desequilíbrio entre o setor público21.

20 UNIVERSIDADE FEEVALE. Estrutura curricular curso de Direito. 2021 
Disponível em: https://www.feevale.br/graduacao/direito/estrutura-curricular. 
Acesso em 13 set. 2021.

21  CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em 
sintonia com a natureza e a comunidade. Tradução Jeferson Luiz Camargo. São 

https://www.feevale.br/graduacao/direito/estrutura-curricular
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Como resposta, reafirmam as instituições atinentes aos Com-
mons, pois entendem que o primeiro passo que levará à sustentabi-
lidade é uma nova compreensão ecológica, assim como o novo tipo 
de pensamento sistêmico. Os Commons vão de encontro às defi-
nições jurídicas atuais de privado e público, as quais, segundo os 
autores, decorrem lógica mecanicista e são aliadas “históricas contra 
os commons, ao passo que a separação entre público e privado não 
faz nenhum sentido quando se discute a reivindicação radicalmente 
democrática dos Commons”22.Trata-se de recuperar as instituições 
de poder compartilhado que foram suprimidas pelo capitalismo.

E importante a presente análise, sugerem a “alfabetização 
ecológica” ou “ccoalfabetização”. Trata-se do conhecimento dos prin-
cípios ecológicos, que são o equivalente atual daquilo que se cos-
tumava chamar de “leis ela natureza”, e se referem aos princípios 
organizacionais desenvolvidos pelos ecossistemas da Terra para 
manter a rede da vida. Destacam a importância da ecoalfabetização, 
em especial na teoria do direito:

Nas próximas décadas, a sobrevivência ela humanidade 
vai depender ele nossa ecoalfabetização e nossa capa-
cidade de viver segundo os ditames desta. Por esse mo-
tivo, a ecoalfabetização deve tornar-se uma habilidade 
crucial para políticos, líderes empresariais e profissionais de 
todas as esferas, sobretudo na teoria do direito, e deveria 
ser a parte mais importante ela educação em todos os 
níveis, inclusive na continuidade ela educação e na for-
mação de profissionais23.

Pode-se exemplificar com a necessidade de compreensão de 
fatos inegáveis da vida, como o conhecimento de que os resíduos 
de uma espécie servem como alimento para outra, “que a matéria 
se recicla continuamente por meio da rede da vida; que a energia 
que impulsiona os ciclos ecológicos provém do sol, que a diversida-
de garante a rápida capacidade de recuperação”. Embora os autos 
reconheçam que é preciso um longo processo para que ocorram mu-
danças nas crenças já sedimentadas; destacam como fundamental a 
educação. Por isso, “o ensino da ecoalfabetização nas escolas atu-
ais significa que nas faculdades de direito de amanhã haverá alunos 

Paulo: Editora Cultrix. 2018.
22  Idem, p. 214.
23  Idem, p. 249.
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ecoalfabetizados, até chegarmos a ter profissionais de direito ecoal-
fabetizados que ocuparão posições de grande influência em toda a 
sociedade”24.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs a investigar como os currículos do Cur-
so de Graduação em Direito, localizados no Estado do Rio Grande 
do Sul, disponibilizam a disciplina, de forma obrigatória, eletiva ou 
inexistente. Essa reflexão se faz a partir de um triste e notório cenário 
que, em razão da relação do ser humano com a natureza, acentua- se 
a impossibilidade de se obter um ambiente ecologicamente equilibra-
do. Situou-se na percepção de uma crise ambiental também decorren-
te de uma crise de percepção, na qual vigora uma visão de mundo ina-
propriada para se enfrentar os problemas. tem causado prejudiciais 
consequências, como o preocupante crescimento da contaminação 
da água, do contínuo desmatamento e da perda da biodiversidade, 
bem como colaborado para a desigualdade e insegurança alimentar.

Primeiramente, foram apresentadas bases epistemológicas 
para o ensino do Direito Ambiental, com suporte no pensamento sis-
têmico-complexo, visto que se desenvolve com base em um enfoque 
holístico, configurando-se como ciência, prática e movimento social. 
Seu ponto de partida é a diversidade, vinculando-se às transforma-
ções na forma de produção, processamento, distribuição e consumo, 
de modo que deve ter compromisso com a democratização do direito 
aos recursos naturais e às próprias estruturas de produção do conhe-
cimento.

Verificou-se que 34, dos 49 currículos analisados, apresenta-
vam a disciplina de Direito Ambiental com obrigatória, o que demons-
tra uma evolução em se considerar a disciplina dentro do currículo de 
formação. Algumas ainda expõe a matéria vinculada ao agronegócio, 
outras ofertam com optativa e alguns sequer consideram a disciplina 
na grade curricular. O destaque foi para o pequeno espaço que se 
proporciona à disciplina dentro da carga horária total, pois o máximo 
de carga horária que se encontrou foi 80 horas-aula. Isso quando o 

24  CAPRA, Fritjof; MATTEI, Ugo. A revolução ecojurídica: o direito sistêmico em 
sintonia com a natureza e a comunidade. Tradução Jeferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Editora Cultrix. 2018. p. 249.
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Direito Civil encontra 4 ou mais semestres. Diante do grave cenário 
de crise ambiental, é preciso que as instituições de ensino também 
estejam atentas a esses problemas, notadamente, porque envolve 
direitos transindividuais. Bem por isso, o que se propõe é o cuidado 
e atenção com o ensino desta disciplina, mas sua execução atenta à 
urgência do ensino da ecoalfabetização, para se chegar aos profissio-
nais de direito ecoalfabetizados.
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RESUMO
O fato de que as ações humanas impactam no meio ambiente não é 
uma novidade. A preservação ambiental foi por décadas completamen-
te ignorada pela sociedade humana. No entanto, quando a crise am-
biental se tornou mais evidente, diversos países passam a criar políti-
cas públicas internas a fim de garantir a salvaguarda do meio ambiente. 
No Brasil não foi diferente. Foi instituído um sistema jurídico-ambiental 
infraconstitucional de responsabilidade em matéria ambiental. No pre-
sente artigo, a partir uma revisão bibliográfica e jurisprudencial, serão 
identificados os principais aspectos da imputação de responsabilidade 
em matéria de degradação ambiental: civil, administrativa e criminal. 

ABSTRACT
The fact that human actions impact the environment is not new. En-
vironmental preservation has been completely ignored for decades 
by human society. However, when the environmental crisis became 
more evident, several countries started to create internal public po-
licies in order to guarantee the safeguarding of the environment. It 
was no different in Brazil. An infra-constitutional legal-environmental 
system of liability in environmental matters was established. In this 
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article, based on a bibliographic and jurisprudential review, we will 
be identified the main aspects to impute the liability for environmental 
degradation: civil, administrative and criminal.

1. INTRODUÇÃO

Em novembro de 2015, a Barragem de Fundão, no Município 
de Mariana, Estado de Minas Gerais, se rompeu matando mais de 
19 pessoas e ocasionando um dos maiores desastres ambientais do 
Brasil, atingindo rios, lagos, e até mesmo a costa brasileira. 

Em janeiro de 2019, mais uma tragédia! Rompe a barragem 
da Vale no Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, ma-
tando mais de 240 pessoas e ocasionando, mais uma vez, um dano 
ambiental de proporções imensuráveis. 

Meses depois, em agosto de 2019, manchas de óleo come-
çam a atingir o litoral nordestino brasileiro, ocasionando danos am-
bientais em mais de 250 km de extensão da costa marítima.

Tais desastres, por certo, demonstram o quanto a atividade 
produtiva, sem os necessários controles ambientais, vem ocasionan-
do danos ambientais imensuráveis e, porque não dizer, incalculáveis. 

Contudo, é sabido, e mais que sabido, que o descaso com 
o meio ambiente não é novidade. Durante décadas, a preservação 
ambiental foi completamente ignorada pela sociedade humana em 
busca do desenvolvimento a qualquer custo. A natureza era percebi-
da como mera fornecedora de produtos, de objetos concretos. 

Foi só a partir de 1970, quando a crise ambiental se tornou 
mais evidente, que surgiram políticas públicas mais rígidas a fim de 
fomentar a preservação ambiental. No Brasil, foram criados impor-
tantes instrumentos de regulação, tanto direta (instrumentos de co-
mando e controle) quanto indireta (instrumentos econômicos e de 
comunicação ou voluntários).

Dentre tais instrumentos, merecem destaque: (i) Lei Federal 
nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e 
criou o regime de responsabilidade civil em matéria ambiental; e (ii) 
Lei Federal nº 9.605/1998, e seu regulamento, que dispõem sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente.
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Desse modo, o objetivo do presente artigo será, a partir de um 
levantamento detalhado das referidas políticas públicas ambientais, 
detalhar as três esferas diversas e independentes de responsabilida-
de em matéria de degradação ambiental. Para tanto, serão explora-
das as normas afetas a cada um dos sistemas de responsabilidade 
em matéria ambiental, e os critérios e pressupostos indispensáveis 
para a sua consecução, em especial diante dos recentes entendi-
mentos jurisprudenciais. 

2.  A RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS E SUAS 
ESFERAS 

A problemática ambiental emerge como uma crise civilizatória, 
na qual se passa a refletir de que modo a vida humana e a natureza 
podem coexistir de forma sustentável. Ou seja, a variável ambiental 
surge, em um primeiro momento, da própria necessidade de manu-
tenção do direito à vida, à sadia qualidade de vida.

No entanto, foi apenas em 1972, na Conferência das Nações 
Unidas de Estocolmo, que o mundo parou para discutir de que for-
ma, efetivamente, poderíamos alinhar a proteção do direito à vida, ao 
meio ambiente e toda a sua inerente complexidade, com o desenvol-
vimento econômico. 

No Brasil, essa discussão refletiu-se na criação, na década de 
80, mais precisamente em 31 de agosto de 1981, da Política Nacional 
do Meio Ambiente, Lei Federal nº 6.938. Trata-se de uma política pú-
blica que representou um marco para o ordenamento jurídico brasilei-
ro, em especial por ter criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e estabelecido importantes 
instrumentos, como o licenciamento e o zoneamento ambiental. Além 
disso, a referida Lei também estabeleceu conceitos importantes para 
a preservação ambiental, como o de meio ambiente, degradação 
ambiental, poluição e poluidor, bem como estabeleceu a possibilida-
de de imputação de penalidades para aqueles que não adotarem as 
medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes 
e danos causados ao meio ambiente pela degradação ambiental. É 
o que estabelecem os artigos 3º e 14 da Lei Federal n. 6.938/1981.

Contudo, foi apenas com a promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988 que o direito ao meio ambiente passou a ocupar um 
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espaço privilegiado no sistema protetivo legal, visto que, com a reda-
ção dada ao artigo 225, foi erigido à categoria de direito fundamental, 
na medida em que reconheceu o direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, sadio e preservado, em condições ade-
quadas sob a ótica ecológica (MIRRA, 1994).

Trata-se de direito humano fundamental, o que traz ínsito, três 
qualidades: a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibi-
lidade. Irrenunciabilidade porque, em que pese não ser exercido de 
fato, não aceita renúncia apriorística; inalienabilidade porquanto pos-
sui titularidade pulverizada e personalíssima, de modo que é intrans-
ferível e inegociável; e, por fim, imprescritibilidade, uma vez que têm 
perfil intertemporal, consagrando entre seus beneficiários inclusive 
os incapazes e até mesmo as futuras gerações (MIRRA, 1994).

José Rubens Morato Leite e Germana Parente Neiva Belchior 
também apontam que:

A proteção do ambiente é alçada ao status constitucional 
de direito fundamental (além de tarefa e dever do Estado 
e da sociedade) e o desfrute da qualidade ambiental pas-
sa a ser identificado como elemento indispensável ao ple-
no desenvolvimento da pessoa humana, qualquer “óbice” 
que interfira na concretização do direito em questão deve 
ser afastado pelo Estado (Legislador, Administrador e 
Jurista), venha tal conduta (ou omissão) de particulares 
ou mesmo oriunda do próprio Poder Público. Se o direi-
to fundamental ao meio ambiente sugere uma dimensão 
subjetiva de sua proteção, esta seria apenas incompleta 
ou parcial se não fossem também associados deveres ao 
próprio Estado e à coletividade, situados aqui, em uma 
segunda dimensão, a objetiva (LEITE; BELCHIOR, 2019, 
p. 83).

Outra importante conquista deste ordenamento é a criação de 
um sistema de responsabilização em matéria ambiental, que passou 
a regulamentar as sanções aplicáveis nos casos de degradação am-
biental. Trata-se do artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal: 
“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambien-
te sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções pe-
nais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados.”

Desta forma, mais do que elevar o direito ao meio ambiente a 
um direito fundamental, a Constituição Federal criou um sistema jurí-
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dico-ambiental de responsabilidade em matéria ambiental, segundo 
o qual a responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas 
distintas e independentes: (i) civil; (ii) administrativa; e, (iii) penal/cri-
minal.

Pois bem. No Brasil, diz-se que as três esferas de responsabi-
lidade mencionadas são “diversas e independentes” porque, por um 
lado, uma única ação do agente poluidor pode gerar responsabilida-
de ambiental nos três níveis, com a aplicação de sanções e conse-
quências diversas. Por outro lado, a ausência de responsabilidade 
em uma de tais esferas não isenta, necessariamente, o agente da 
responsabilidade nas demais (MILARÉ, 2018).  Vejamos cada uma 
dessas responsabilidades.

2.1 A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL CIVIL

Antes mesmo da Constituição Federal, a responsabilidade 
ambiental civil já vinha regulamentada na Política Nacional do Meio 
Ambiente, delineada pela Lei Federal nº 6.938/1981, que estabelece 
que toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 
seja responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora 
de degradação ambiental, será responsável por sua reparação.

Trata-se, portanto, de responsabilidade ambiental de ordem 
objetiva, na qual independentemente da existência de culpa lato sen-
su (isto é, dolo, imprudência, imperícia ou negligência), ter-se-á que 
reparar a degradação ambiental ocasionada. 

No entanto, o fato de prescindir de culpa não dispensa a pre-
sença dos pressupostos da responsabilidade ambiental civil, quais 
sejam, existência de dano ambiental devidamente caracterizado e 
comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omis-
são praticada (a prática de determinada atividade) (MILARÉ, 2018).

Entende-se como nexo de causalidade a relação de causa e 
efeito entre a atividade e o dano dela advindo, de modo que basta 
que o dano tenha ocorrido em virtude da atividade do poluidor, para 
que seja caracterizado o nexo causal e, consequentemente, o dever 
de reparação do dano ambiental.

Dessa forma, ainda que não haja culpa do agente, responderá 
este pelo dano causado, uma vez provado o nexo de causalidade 
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entre a atividade por ele prestada e o dano ambiental, sendo neces-
sário, portanto, a existência dos pressupostos da responsabilidade 
civil para a caracterização do dano ambiental (evento danoso e nexo 
de causalidade).

Assim, como aponta José Afonso da Silva, a responsabilidade 
civil é a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo cau-
sado por sua conduta ou atividade, podendo ser essa contratual, por 
fundamentar-se em um contrato, ou extracontratual, por decorrer de 
exigência legal (responsabilidade legal) ou de ato ilícito (responsabi-
lidade por ato ilícito), ou até mesmo por ato lícito (responsabilidade 
por riscos). A tendência da doutrina é não aceitar as excludentes de 
responsabilidade, como caso fortuito, força maior, proveito de tercei-
ro, licitude da atividade ou culpa da vítima) (SILVA, 2007, p. 313-315).

Além disso, é importante ressaltar que a Lei Federal nº 
6.938/81 ampliou o rol de sujeitos responsáveis por danos ambien-
tais, já que a responsabilização pelos danos ambientais pode alcan-
çar todos, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de de-
gradação ambiental (DERANI, 2001).

Estamos a falar do conceito de poluidor direto e indireto, que, 
em acórdão memorável, o Ministro Herman Benjamin destaca como 
sendo: “(...) quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem 
não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, 
quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros 
fazem”.1 Ou seja, a responsabilidade ambiental na esfera civil pode 
ser imputada tanto ao poluidor direto quanto indireto.

Segundo os autores Fernanda Crippa e Marcelo Buzaglo Dan-
tas (2019), poluidor direito e indireto é todo aquele que de alguma 
forma contribui com a degradação da qualidade ambiental:

A PNMA institui ainda o conceito legal de poluidor, con-
sistente na “pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por ati-
vidade causadora de degradação ambiental” (inciso IV). 
Ou seja, é todo aquele que de alguma forma contribui 
com a degradação da qualidade ambiental, estando ca-
racterizado o nexo de causalidade entre sua conduta, co-

1 Superior Tribunal de Justiça. REsp 1071741/SP, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 16/12/2010, 
grifamos.
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missiva ou omissiva, e o dano. Justifica-se a imposição 
de responsabilidade a todos que contribuíram de modo 
direto e indireto para a ocorrência do dano ambiental, na 
medida em que as dificuldades são grandes para a deter-
minação do seu autor, em razão de que, comumente, há 
uma pluralidade de ações e de sujeitos envolvidos na sua 
ocorrência. Assim, evita-se que danos ambientais fiquem 
sem reparação (CRIPPA; DANTAS, 2019, p. 156-7). 

Dessa forma, havendo mais de um poluidor para o mesmo 
dano, subsiste entre eles a responsabilidade solidária, de modo que 
a vítima do dano ambiental, ou aquele que a lei autorizar, pode es-
colher um, ou mais de um, dentre os poluidores, para a efetiva repa-
ração do dano ambiental, cabendo ao que pagar a integralidade do 
dano a possibilidade de ação de regresso contra os demais corres-
ponsáveis.

Assim, a responsabilidade civil objetiva ambiental orienta-se 
pela teoria do risco da atividade, pela qual se entende que toda pes-
soa que exerce alguma atividade, gerando danos, deve ser obrigada 
a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa (LEITE e 
AYALA, 2012).

Isso significa dizer que quem danificar o meio ambiente tem 
o dever jurídico de repará-lo. Dessa forma, presente, pois, o binômio 
dano/reparação, não se pergunta a razão da degradação para que 
haja o dever de indenizar e/ou reparar. Não interessa que tipo de 
obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há ne-
cessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa (MACHADO, 
2011).

A referida reparação, por sua vez, poderá ocorrer de duas for-
mas: (i) via restauração natural ou in specie; e (ii) via indenização pe-
cuniária.  A restauração natural ou in specie, é considerada a modali-
dade ideal, já que, nesse caso, haverá a restauração natural do bem 
agredido, cessando-se a atividade lesiva e repondo-se a situação ao 
status anterior ao dano. Contudo, na hipótese de a restauração in 
specie se revelar inviável – fática ou tecnicamente – admite-se a in-
denização em dinheiro, ou seja, a reparação econômica pelos danos 
ambientais ocasionados.

Em ambas as hipóteses, o legislador impõe ao poluidor um 
custo, no qual se pretenderá cumprir, a um só tempo, dois objetivos 
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principais: dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela ví-
tima (o indivíduo e a sociedade) e dissuadir comportamentos seme-
lhantes do poluidor ou de terceiros. A efetividade de um e de outro 
depende, diretamente, da certeza (inevitabilidade) e da tempestivida-
de (rapidez) da ação reparatória (MILARÉ, 2018).

Além disso, a imputação da responsabilidade ambiental na 
esfera civil, não isenta a imputação da responsabilidade nas esferas 
administrativa e penal.

2.2 A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA

Além da responsabilidade civil, poderá ser imputada a res-
ponsabilidade administrativa ao infrator que, como se sabe, é 
regulamenta pela Lei Federal nº 9.605/19982 e pelo Decreto Federal 
nº 6.514/2008, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Segundo o artigo 70 do referido diploma legal, a infração ad-
ministrativa é “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”, 
que poderá ser punida com multa simples ou diária, embargo de obra 
ou atividade, suspensão parcial ou total das atividades, pena restriti-
va de direitos e reparação do dano causado, entre outras.3

José Afonso da Silva (2007) afirma que deverá ser apurada 
a infração às normas administrativas, que, caso constatada e confir-
mada, sujeitará o infrator a uma sanção de natureza também admi-
nistrativa, que poderá ser advertência, multa simples, interdição de 
atividade, suspensão de benefícios, etc. (SILVA, 2007, p. 303).

Cumpre-nos mencionar que a responsabilidade administrativa 
ambiental se caracteriza por constituir um sistema híbrido entre a 
responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade penal subjetiva, 
visto que além de prescindir de culpa, não dispensa a ilicitude da con-
duta para que seja ela tida como infracional (MILARÉ, 2018).

2 BRASIL. Decreto nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
e da outras providencias.. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 fev. 1998. p. 1.

3 BRASIL. Decreto nº 6.514 de 22 de Julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 23 jul. 2008. p. 1.
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No que se refere à imprescindibilidade de demonstração do 
elemento culpa, é imperioso destacar que muito tem se discutido na 
doutrina e jurisprudência a respeito. 

Em que pese alguns órgãos ambientais terem firmado posicio-
namento pela sua aplicabilidade de forma objetiva, alinhada à respon-
sabilidade civil solidária, o Superior Tribunal de Justiça com o intuito 
de colocar uma pá de cal no assunto asseverou, ao julgar o AgInt no 
REsp 1746275/SP4, que “a responsabilidade administrativa ambiental, 
segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário 
da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o 
Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta”.5

A corroborar o caráter subjetivo da responsabilidade ambien-
tal administrativa, Paulo de Bessa Antunes, na obra “Comentários 
ao Decreto nº 6.514/2008”, afirma que, ainda que grande parte da 
doutrina admita que o ilícito administrativo ambiental é objetivo, como 
Paulo Affonso Leme Machado, por exemplo, a lei é expressa ao de-
terminar a apuração da culpa. Assim, a negligência e o dolo são 
manifestações da conduta subjetiva do agente autor da infração que 
a Administração Pública pretende punir (ANTUNES, 2010).

Leia-se Administração Pública como todas as pessoas jurídi-
cas de Direito Público, entidades dos entes federais – União, Es-
tados, Distrito Federal e Munícipios –, nos limites das respectivas 
competências institucionais (SILVA, 2007, p. 303).

Assim, só poderão ser imputadas sanções para aquelas infra-
ções administrativas previstas no Decreto Federal nº 6.514/2008 e nas 
demais legislações federal, estadual e municipal que definam, cada qual 
no âmbito de sua competência, as infrações às normas de proteção am-
biental e as respectivas sanções.  É o que afirma José Afonso da Silva:

A esse respeito vigora a Lei 9.605, de 12.2.1998, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas deriva-
das de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
A mesma lei estatui, no seu artigo 72, que as infrações 
administrativas, levando em conta as circunstâncias de 
gravidade, antecedentes e situação econômica, são pu-

4 AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019.

5 No mesmo sentido, merece destaque o EAREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 02/08/2019.
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nidas com as seguintes sanções: I- advertência; II- mul-
ta simples; III- multa diária; IV- apreensão dos animais, 
produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, 
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natu-
reza utilizados na infração; V – destruição ou inutilização 
do produto; VI- suspensão de venda e fabricação do pro-
duto; VII- embargo de obra ou atividade; VIII – demolição 
de obra; IX – suspensão parcial ou total de atividades; 
X- restritivas de direitos, observadas as normas constan-
tes dos §§1º ao 7º. A legislação  estadual e municipal 
também podem prever sanções administrativas às 
infrações e suas normas. (SILVA, 2007, p. 304-305 – 
grifo nosso).

Cabe destacar que em todos os casos de aplicação de san-
ções administrativas é obrigatória a instauração do respectivo pro-
cesso administrativo punitivo, com atendimento ao contraditório, 
oportunidade de defesa e estrita observância do devido processo le-
gal, sob pena de nulidade da punição imposta, nos termos da Cons-
tituição Federal (artigo 5º). 

Desse modo, instaura-se o processo administrativo punitivo 
com fundamento em auto de infração, representação ou peça informa-
tiva equivalente em que se indiquem o infrator, o fato constitutivo da 
infração e local, hora e data de sua ocorrência, a disposição legal ou 
regulamentar em que se fundamenta a autuação, a penalidade a ser 
aplicada e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularida-
de e a assinatura da autoridade que lavrou o auto de infração, ou peça 
equivalente, ou do autor da representação (SILVA, 2007, p. 305).

Assim, do mesmo modo que o processo judicial, o processo 
administrativo punitivo deverá observar todo um trâmite, podendo, in-
clusive, ser objeto de prova pericial, audiências, etc. O importante é a 
garantia aos princípios constitucionais elementares do contraditório, 
da ampla defesa e do devido processo legal. 

O mesmo se diga com relação ao processo penal que, como 
veremos a seguir, será aplicável independentemente do ajuizamento 
de uma ação judicial e a instauração de um processo administrativo 
punitivo. Vejamos.
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2.3 A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PENAL

Assim como na responsabilidade administrativa, a Lei Federal 
nº 9.605/1998, descreveu as condutas reprovadas pela sociedade, 
cominando as respectivas sanções penais.

Em matéria penal, a responsabilidade ambiental é pessoal e 
subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo (intenção) ou 
culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da pessoa física ou ju-
rídica, não havendo interpretações em contrário (MILARÉ, 2018). E, 
diferentemente da responsabilidade ambiental administrativa, essa 
questão não é controversa na doutrina e jurisprudência. 

A responsabilidade criminal emana do cometimento de crime 
ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liber-
dade ou a pena pecuniária. Há, portanto, dois tipos de infração penal: 
o crime e a contravenção (SILVA, 2007, p. 307).

O crime constitui-se de ofensas graves a bens e interesses 
jurídicos de alto valor, de que resultam danos ou perigos próximos, 
de onde as duas categorias de crime – de dano e de perigo -, a que 
a lei comina pena de reclusão ou de detenção, acumulada ou não 
com multa. A contravenção, por sua vez, refere-se a condutas menos 
gravosas, apenas reveladoras de perigo, a que a lei comina sanção 
de pequena monta, prisão simples ou multa. Cabe a lei dizer se trata 
de crime ou contravenção (SILVA, 2007, p. 308).

Para que seja configurada uma infração penal, é necessário 
que a conduta praticada se enquadre em um dos tipos penais pre-
vistos na Lei Federal nº 9.605/1998 (princípio da legalidade), de tal 
sorte que não há responsabilidade penal pela simples ocorrência de 
dano ambiental. 

Dessa maneira, qualquer infração penal só é tal enquanto 
assim prevista em lei, diferentemente das infrações administrativas. 
O princípio da legalidade, aqui, é de aplicação rigorosa. Só é crime 
aquilo – e somente aquilo - que a lei prescreve como tal. Só é contra-
venção penal a conduta assim definida em lei. Não há crime e nem 
contravenção sem lei anterior que assim os defina.

No que se refere às penas, como visto, no sistema brasileiro, 
o crime é a infração a que a lei comina pena de reclusão ou de de-
tenção, quer isoladamente quer alternada ou cumulativamente com a 
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pena de multa. A contravenção, por sua vez, é a infração penal a que 
a lei comina, isoladamente, a pena de prisão simples ou de multa ou 
ambas, alternada ou cumulativamente (SILVA, 2007, p. 308).

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.605/1998 separou os crimes 
segundo os objetos de tutela, assim: crimes contra a fauna, crimes 
contra a flora, poluição e outros crimes e crimes contra a Administra-
ção Ambiental.

Cabe destacar que a imputação de responsabilidade criminal 
é de suma importância para a preservação ambiental, visto que, con-
forme afirma Gilberto Passos de Freitas, o estigma de um processo 
penal gera efeitos que as demais formas de repressão não alcançam 
(FREITAS, 2005). O autor aponta que:

Em face da imperiosa necessidade de se frear a degra-
dação ambiental e lastrado no mandato constitucional 
citado, que estabeleceu a necessidade da sanção penal 
para as condutas atentatórias ao meio ambiente e com 
base no princípio da intervenção mínima, segundo o qual 
esta proteção deve limitar-se às agressões  que provo-
quem uma lesão intolerável e grave ao bem jurídico, o 
legislador optou por introduzir no nosso ordenamento ju-
rídico um diploma que reunisse a maioria das infrações 
penais ambientais dispersas em várias leis, procurando 
adequá-las a alguns princípios basilares do direito am-
biental, dentre os quais se destacam o da prevenção e do 
poluidor-pagador (FREITAS, 2005, p. 114).

Por fim, cabe destacar que a Lei de Crimes Ambientais tam-
bém inovou ao prever a possibilidade de desconsideração da perso-
nalidade jurídica. 

Com efeito, o art. 4º da Lei nº 9.605/1998 determina que: “po-
derá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua persona-
lidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à quali-
dade do meio ambiente”.

Ou seja, é possível a desconsideração da personalidade jurídica 
nos termos do artigo citado acima, sempre que restar comprovado que: 
1) a pessoa jurídica está a oferecer obstáculo ao ressarcimento de “dí-
vidas ambientais”; e 2) há prejuízo/dano à qualidade do meio ambiente.

Em todos os casos, é imperioso destacar que, independente 
de qual responsabilidade ambiental seja imputada ao agente infrator, 
haverá sempre a necessidade de reparação do dano ambiental.



72

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Feita uma breve digressão acerca da imputação da responsa-
bilidade ambiental, pode-se se notar que a Constituição Federal não 
apenas elevou ao elevar o direito ao meio ambiente a um direito fun-
damental, como criou um importante sistema de comando e controle.

Ao estabelecer que um ato de degradação ambiental pode 
ensejar a imputação da responsabilidade ambiental nas três esferas 
(civil, administrativa e penal) de maneira distintas e independentes, 
a Constituição Federal criou um rígido sistema jurídico-ambiental de 
responsabilidade.

Diz-se que as três esferas de responsabilidade mencionadas 
acima são “diversas e independentes” porque, por um lado, uma única 
ação do agente poluidor pode gerar responsabilidade ambiental nos 
três níveis, com a aplicação de sanções e consequências diversas. Ao 
passo que a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não 
isenta, necessariamente, o agente da responsabilidade nas demais.

No entanto, a pergunta que fica é como, mesmo com um siste-
ma rígido de responsabilização, ainda nos deparamos com acidentes 
ambientais de significativas proporções, como os citados na introdução. 

E a resposta é simples: tão importante quanto punir é fiscalizar!
Assim, é inquestionável o avanço brasileiro na criação de polí-

ticas públicas de responsabilização para a consecução da preserva-
ção ambiental. No entanto, tais políticas devem caminhar, pari passu, 
com o fortalecimento dos órgãos de fiscalização a fim de garantir o 
direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, constitucionalmente assegurado.
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RESUMO
Tendo como foco as ações de educação, prevenção e fiscalização no 
combate aos crimes ambientais, esta pesquisa utilizou a metodolo-
gia aplicada ao estudo de caso para descrever a atuação da Polícia 
Militar do Estado da Paraíba através do seu Batalhão de Polícia Am-
biental – BPAmb, com o objetivo de divulgar o resultado das ações 
desenvolvidas no âmbito do Estado da Paraíba na tutela do meio 
ambiente, enfatizando sua parceria com a Superintendência de De-
senvolvimento do Meio Ambiente do Estado da Paraíba – SUDEMA, 

mailto:joaoafredont%40gmail.com?subject=
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período 2018-2020. Verificou-se a importância da estratégia do seu 
Núcleo de Educação Ambiental, bem como das ações de fiscaliza-
ção de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, combate a 
caça predatória, comércio ilegal e tráfico de animais silvestres com 
aplicação de multas, embargos e flagrantes de crimes ambientais. 
Conclui-se que as ações da Polícia Ambiental estão em consonância 
com o que estabelecem a lei 6.938/81, a Constituição de 1988, a lei 
9.605/98 e o Decreto Federal 6.514/08 sendo sua contribuição indis-
pensável para a tutela do meio ambiente no Estado.
Palavras-Chave: Direito Ambiental. Polícia Ambiental. Crimes Am-
bientais. Educação Ambiental. Fiscalização Ambiental.

ABSTRACT
Focusing on education, prevention and inspection actions in the fight 
against environmental crimes, this research used the methodology 
applied to the case study to describe the performance of the Military 
Police of the State of Paraiba through its Environmental Police Bat-
talion - BPAmb, with the objective of disseminating the result of the 
actions developed within the scope of the State of Paraiba in the pro-
tection of the environment, emphasizing its partnership with the Su-
perintendence of Environment Development of the State of Paraiba 
- SUDEMA, period 2018-2020. The importance of the strategy of its 
Environmental Education Nucleus was verified, as well as the actions 
of inspection of effective or potentially polluting activities, combating 
predatory hunting, illegal trade and trafficking in wild animals with the 
application of fines, embargoes and flagrant environmental crimes. 
It is concluded that the actions of the Environmental Police are in 
line with the provisions of Law 6,938 / 81, the Constitution of 1988, 
law 9.605/98 and Federal Decree 6.514/08, being their indispensable 
contribution to the protection of the environment in the State.
Keywords: Environmental Law. Environmental Police. Environmen-
tal Crimes. Environmental Education. Environmental Inspection.

INTRODUÇÃO 

Esse escrito busca, sob o enfoque do direito ambiental, de-
monstrar a importância da atuação da Polícia Militar do Estado da 
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Paraíba através do seu Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), no 
combate aos crimes ambientais, atuando na proteção do meio am-
biente sobre o interesse comercial de sua exploração sem as devidas 
licenças ou autorização expedida por órgão ambiental competente 
para tal.

Trata-se de assunto que encontra assento na Constituição 
Federal de 1988 em que consta a regra matriz da proteção ambien-
tal na dicção do seu art. 225, cuja regra básica encontra-se no seu 
caput, elevando o meio ambiente à condição de bem jurídico que 
deve ser protegido e preservado. Também deve ser destacada a im-
portância das leis infraconstitucionais, ressaltando-se entre elas a lei 
n° 6.938/81 que introduziu o tratamento jurídico ao meio ambiente 
como direito autônomo, estabelecendo princípios, diretrizes, instru-
mentos e conceitos gerais sobre o meio ambiente. E, ainda a lei n° 
9.605/1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, tratando não só 
do aspecto penal, mas também da tutela administrativa do meio am-
biente.

Deve-se considerar ainda na legislação infraconstitucional, 
importância atribuída ao decreto 6.514/08 que trata da apuração das 
infrações e aplicação de sanções administrativas ao meio ambien-
te, instrumento norteador da atuação da fiscalização ambiental, a lei 
9.605/98 no âmbito federal, alguns Estados e Municípios possuem 
legislação própria para essa finalidade, podendo ainda na falta des-
tas utilizar as normas federais.

O objetivo visado foi de descrever a atuação da Polícia Militar 
do Estado da Paraíba através do seu Batalhão de Polícia Ambiental 
– BPAmb, com a finalidade de divulgar a publicidade midiática dos 
resultado das ações desenvolvidas no âmbito estadual na tutela do 
meio ambiente, com foco nas ações de educação, prevenção e fis-
calização, período 2018-2020, base de dados na coleta de informa-
ções, através da home facebook.com/BPAMB/ na qual são encontra-
dos dados, e relatos midiáticos das ações de fiscalização efetuadas. 
A escolha dessa plataforma se deve ao fato de o controle dos atos 
administrativos não ser realizado pelo órgão estudado e sim pela Su-
perintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente do Estado da 
Paraíba (SUDEMA).

https://www.facebook.com/BPAMB/
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O percurso metodológico seguido foi quantitativo em razão 
da natureza da pesquisa ser bibliográfica e documental, consistindo 
na coleta de dados em doutrinadores que estudaram a temática da 
pesquisa, como também na consulta à lei 6.938/81, a Constituição 
de 1988, a lei 9.605/98 e o Decreto Federal 6.514/08 e, no aspecto 
quantitativo contemplou levantamento das ações empreendidas no 
lapso temporal 2018-2020.

No que concerne à classificação, o referido estudo consiste 
em um estudo de caso, na medida em que sua abordagem enfatiza 
aspectos específicos de ações concretas. A técnica de pesquisa uti-
lizada pautou-se pelos procedimentos aplicados aos levantamentos 
característicos das pesquisas bibliográfica e documental.

EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Correlacionar a educação com a prevenção e a fiscalização 
ambiental é considerar a estreita relação de contribuição de cada 
uma delas para a preservação e conservação do bem jurídico meio 
ambiente, sobretudo diante da consideração de que no estágio atual 
de desenvolvimento, a degradação ambiental passou a afetar não 
só o bem-estar social como também a se constituir em ameaça tanto 
para a qualidade de vida humana como para a sua própria existência, 
aspecto relevante a considerar na abordagem envolvendo a perspec-
tiva do desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, Milaré (2020) indica que sob o prisma do desen-
volvimento sustentável o desenvolvimento econômico deve propiciar 
melhor qualidade de vida e bem-estar social que, embora sendo as-
pectos conflitantes devem harmonizar-se. Isso implica em admitir que 
a política ambiental não deve ser vista como obstáculo ao desenvolvi-
mento, mas como um de seus instrumentos na medida do fornecimen-
to de instrumentos para a gestão racional dos bens ambientais, utiliza-
dos como recursos produtivos, os quais constituem sua base material.

Ocorre que, muitas vezes, a fiscalização cumpre função puni-
tiva, a qual dever ser considerada a ultima ratio na atuação em prol 
do meio ambiente, embora o poder público tenha que agir, com leis 
coercitivas e medidas impositivas oficiais para conter a exploração 
desordenada dos bens ambientais, considerando questões de ordem 
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econômica, política e social, presentes no contexto em que ocorre o 
acionamento dos mecanismos de proteção ambiental.

Como mecanismo formal da tutela jurisdicional do meio am-
biente, a lei 6.938/81, objetivou estabelecer a proteção do meio am-
biente, de modo integral, considerando a perspectiva de tratamento 
envolvendo um sistema integrado em que a fiscalização é destacada 
na dicção do art. 2º, III e a educação ambiental no inciso X do mesmo 
artigo como princípios inerentes às ações políticas a serem atendidos 
nas ações empreendidas em prol do meio ambiente (RODRIGUES, 
2020; MACHADO, 2020).

Dos ensinamentos extraídos de Milaré (2020), Fiorillo (2021), 
Machado (2020) e Sirvinskas (2020) é possível afirmar que a lei 
6.938/81 representou um avanço importante para o direito ambiental 
brasileiro diante do conjunto de regras, princípios e instrumentos que 
introduziu um microssistema de proteção ambiental, contemplando 
“mecanismos de tutela civil, administrativa e penal do meio ambiente” 
(RODRIGUES, 2020, p. 65).

No tocante à tutela civil, estabeleceu a regra da responsabi-
lidade civil objetiva por danos causados ao meio ambiente e pelos 
que, em decorrência destes tenham sido causados a terceiros con-
forme art. 14, § 1º da lei 6.938/81, regra absorvida pelo § 3º, art. 225 
da Constituição de 1988 (SIRVINSKAS, 2020). A tutela administrativa 
ficou a cargo dos órgãos vinculados ao Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), organismo criado pela própria lei em comento 
no seu art. 6º, tendo ainda pautado no seu art. 9º instrumentos não 
jurisdicionais de proteção ambiental que fornecem embasamento 
para ações de fiscalização ambiental (FIORILLO, 2021).

Quanto à tutela penal pode-se atribuir sua origem ao princípio 
da reparação do dano ambiental, um dos objetivos básicos da Po-
lítica Nacional de Meio Ambiente, conforme estabelecido no artigo 
4º, VII, da lei 6.938/81, e na tríplice responsabilização das condutas 
lesivas ao meio ambiente, consoante dicção do artigo 225, parágrafo 
3º, da Constituição de 1988, devendo ser privilegiados os instrumen-
tos que possam, a um só tempo, alcançar os diversos fins colimados 
pela legislação ambiental (ANTUNES, 2020).

Além da definição do meio ambiente como um bem de uso 
comum do povo encontrada no caput do artigo 225, outros aspectos 
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importantes devem ser destacados, a exemplo da exigência de pré-
vio estudo de impacto ambiental para a instalação de obra ou ativi-
dade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente (§1º, IV); da previsão de um zoneamento ambiental, com a 
definição de espaços territoriais especialmente protegidos (§1º, III); 
da promoção da educação ambiental e da conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente (§1º, VI). Vale salientar que, a 
educação ambiental cumpre importante função contributiva “para que 
se coloque em prática a sustentabilidade ambiental” (ASSIS, 2016).

A lei nº 9.605/98 é utilizada na fiscalização ambiental no as-
pecto concernente a aplicação de penalidades disciplinares e com-
pensatórias, relacionadas ao descumprimento de medidas necessá-
rias à mitigação, preservação ou recuperação de danos ambientais, 
de modo que as autoridades fiscalizadoras compostas por órgãos 
integrantes do SISNAMA devem, ao constatar situação prevista na 
lei em comento, lavrar o auto de infração correspondente e instaurar 
processo administrativo, o qual deverá ser encaminhado ao Ministé-
rio Público, para que este possa ou não ingressar com ação civil pú-
blica contra o causador do dano (ANTUNES, 2020; FIORILLO, 2021).

De acordo com a lei nº 9.605/98 são considerados crimes am-
bientais as agressões à flora, fauna, recursos naturais e patrimônio 
cultural, bem como aquelas condutas que ignoram as normas am-
bientais legalmente estabelecidas, mesmo que essas condutas não 
tenham danos causados ao meio ambiente, exatamente porque basta 
considerar o empreendimento como sendo potencialmente poluidor.

Da leitura dos dispositivos da aludida legislação, constata-
-se como um dos seus objetivos principais a reparação de danos 
ambientais, de sorte que seus regramentos estabelecem ações de 
prevenção e combate a esses danos, seja mediante averiguação do 
cumprimento de condicionantes de uma licença ambiental, ou atra-
vés aplicação de multas e outras penalidades que estabelece, con-
siderando a gravidade dos fatos e as condições do seu causador, in-
cluindo a reincidência como fator agravante, ou se a ação danosa for 
praticada em dias feridos, durante a noite, em época de cheia ou de 
seca como fenômenos climáticos que tornam o meio ambiente ain-
da mais vulnerável (PRADO, 2019; ANTUNES, 2020; SIRVINSKAS, 
2020; FIORILLO, 2021).
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O decreto federal nº 6.514/2008, regulamenta a lei nº 9.605/98, 
e tipifica as infrações administrativas ambientais, determinando o va-
lor da multa a ser imposta para cada infração (SIRVINSKAS, 2020). 
Consoante o artigo 3º do referido diploma legal, as penalidades são 
efetuadas por meio da aplicação de sanções administrativas aos 
seus transgressores, podendo resultar em: advertência; multa sim-
ples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos 
da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer na-
tureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; 
suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou 
atividade e suas respectivas áreas; demolição de obra; suspensão 
parcial ou total das atividades; e restritiva de direitos (TRENNEPOHL, 
2020).

Embora as tais punições estejam situadas na esfera sancio-
nadora, há de se reconhecer o caráter pedagógico destas, haja vista 
a perspectiva de não reincidência do causador do dano ao ser san-
cionado, então estará o bem ambiental tutelado, trata-se de efeito 
preventivo e desestimulador da adoção de práticas que causem dano 
aos bens ambientais protegidos (TRENNEPOHL, 2020). Vale salien-
tar a importância atribuída ao aspecto pedagógico pode ser encon-
trado, por exemplo, no §4º do artigo 9º do dispositivo em comento, 
estabelecendo que a multa diária deixe de ser aplicada, mediante a 
correção e regularização da situação que deu causa à lavratura do 
auto de infração (BRASIL, 2008).

Nesse contexto, deve ser observado que esse caráter peda-
gógico pode ser atribuído ainda ao processo de conversão da multa 
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qua-
lidade do meio ambiente, conforme previsto na seção VII do decre-
to federal nº 6.514/2008, artigos 139 a 148 (BRASIL, 2008). Assim, 
ante o risco de dano ao meio ambiente, o citado diploma legal, além 
de penalizar o infrator, contribui para prevenir outros eventuais da-
nos, ou seja, a incidência da multa tem um caráter pedagógico, com 
o objetivo de desencorajar ações ilícitas, e também no sentido de 
fortalecer e corroborar, o poder de polícia da administração pública 
encarregada de proceder a fiscalização e adotar as medidas legais 
pertinentes (ANTUNES, 2020).
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PODER DE POLÍCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL

O exercício do poder de polícia em matéria ambiental tem por 
fundamento o artigo 225 da Constituição de 1988 que, ao tempo em 
que prevê o direito constitucional ecologicamente equilibrado, atribui 
ao poder público o encargo de assegurá-lo, possuindo face repressiva 
como também, preventiva e educativa. Os órgãos públicos respon-
sáveis por exercer a atividade de fiscalização e, portanto, o poder 
de polícia ambiental é aquele que integram o SISNAMA, designados 
para tal finalidade e ainda os agentes das Capitanias dos Portos, do 
Ministério da Marinha, que detém na sua carga de competência tal 
prerrogativa, conforme previsão expressa no artigo 70 da lei 9.605/98 
(BRASIL, 1998).

A Constituição de 1988 atribuiu competência comum aos entes 
federados para que estes possam melhor proteger o meio ambiente, 
a fim de garantir que haja equilíbrio na exploração dos recursos am-
bientais, o desenvolvimento sustentável e sadia qualidade de vida à 
população. Assim sendo, impõe-se amplo aparato de fiscalização a 
ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do 
local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo, bem como da 
competência para o licenciamento.

Em relação à legalidade, cabe ressaltar que os meios e mo-
dos do exercício do poder de polícia devem estar previstos legalmen-
te, sendo oportuno registrar que, diante de uma infração ambiental, 
os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal 
terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da 
infração, exercendo o seu poder de polícia administrativa adotando 
medidas que a situação identificada requerer. O poder de polícia am-
biental se manifesta por meio de atos administrativos, considerados 
atos de polícia, sendo os mais frequentes as licenças, autorizações e 
fiscalização (AMADO, 2020).

Em regra, a doutrina pátria, indica a existência de três atribu-
tos característicos do exercício do poder de polícia, os quais se fazem 
presentes em boa parte dos atos administrativos. A esse respeito, 
Mazza (2020), Carvalho Filho (2020) e Di Pietro (2020) esclarecem 
que os referidos atos são: discricionariedade, autoexecutoriedade e 
coercibilidade.
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Consoante às lições extraídas dos apontamentos feitos por Di 
Pietro (2020), pode-se afirmar que a discricionariedade refere-se ao 
poder de polícia que a autoridade investida do poder que a adminis-
tração pública lhe confere, tem de escolher, dentro dos limites legais, 
por critérios de conveniência e oportunidade, o ato a ser executado, 
desde que o fundamento legal seja o interesse público.

Quanto à autoexecutoriedade, de acordo com os fundamen-
tos expostos por Mazza (2020), este deve ser entendido como espé-
cie de prerrogativa inerente a administração pública em executar o 
poder de polícia, independente de autorização judicial. Isso implica 
em dotar o ato de fiscalização de ação mais ágil, deixando perpassar 
a finalidade do poder de polícia que deve seguir todo o formalismo 
típico que todo ato administrativo deve adotar.

Com base no entendimento de Carvalho Filho (2020), verifi-
ca-se ser a coercibilidade um atributo no qual a administração impõe 
aos administrados a adoção de medidas, sem necessidade de au-
torização judicial, podendo inclusive utilizar-se de força, nos casos 
em que não haja aceitação pelo particular, devendo ser empregada 
de modo limitado, somente em situações específicas e dentro dos 
ditames legais para não caracterizar abuso de poder. Isso implica 
em considerar que a coercibilidade não legaliza o emprego da força, 
sendo esta autorizada apenas para garantir a execução do ato admi-
nistrativo.

Insta observar que, ao exercer o poder de polícia ambiental, o 
Estado está, indiretamente, realizando também o seu dever constitu-
cional de proteção do meio ambiente, seja na sua forma preventiva, 
seja na sua forma repressiva, sendo essa a sua finalidade precípua 
(AMADO, 2020). Isso implica na consideração de que o poder de 
polícia é um poder-dever imposto à administração pública, com con-
sequências jurídicas pela sua inobservância. 

ATUAÇÃO DA POLÍCIA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
NA PREVENÇÃO E COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS

De pronto se faz necessário esclarecer que as ações de fis-
calização decorrem de averiguações de denúncias identificadas ou 
anônimas, atendendo às solicitações dos Ministérios Público Esta-
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dual, Federal e acompanhamento dos empreendimentos licenciados, 
recebidas através da Superintendência de Desenvolvimento do Meio 
Ambiente do Estado da Paraíba (SUDEMA), bem como através do 
telefone 190 do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba (CIOP). Em ambos os casos, as ações são executadas por 
policiais militares que compõem os quadros do Batalhão da Polícia 
Ambiental, atendendo em toda a jurisdição do estado da Paraíba.

Deve ser dito ainda que o poder de polícia ambiental exercido 
pela Polícia Militar do Estado da Paraíba, através do seu Batalhão 
Ambiental, é exercido mediante convênio com a SUDEMA, uma vez 
que ela não detém titularidade para exercer a atividade fiscalizatória 
sem que ocorra essa delegação de atribuições. Isso quer dizer que a 
Polícia Militar não pode fiscalizar o meio ambiente sem que haja esse 
convênio, pois a titularidade pertence à SUDEMA que lhe delega os 
atos fiscalizatórios como forma de ter uma maior efetividade na pro-
teção ambiental, cobrindo todo o Estado.

Os crimes contra a fauna, a flora, a poluição e outros crimes 
e o ordenamento urbano, conforme Tabela 1, foram predominantes 
nessas ações. Nos crimes contra a fauna, estão animais silvestres 
apreendidos por criações ilegais e também por tráfico. As ações fo-
ram realizadas, em São Domingos do Cariri, Santa Rita, Esperança 
e Região Metropolitana de João Pessoa que abrange as cidades de 
Bayeux, Cabedelo e João Pessoa. Entre as espécies mantidas em 
cativeiro estão: aves silvestres típicas dessas regiões; répteis como 
as cobras, jacarés e iguanas; outros animais como tatu, preá, taman-
duá, macaco e bicho preguiça (BPAmb, 2021).

Tabela 1 -  Procedimentos adotados em crimes ambientais – BPAmb/PB
Ações 

efetuadas
Procedimentos

Crimes 
contra 
a fauna

(%)
Crimes 
contra 
a flora

(%)
Crimes de 
poluição 
e outros 
crimes

(%)
Crimes 
contra o 

ordenamento 
urbano

(%) Total
(%)

Ações 
efetuadas 04 36 02 19 04 36 03 09 100

Notificações 01 20 - 04 80 - - 100

Autuações 04 31 02 15 04 31 03 23 100

Apreensão 04 31 02 15 04 31 03 23 100

Embargo - 02 67 01 33 - - 100
Fonte: home facebook.com/BPAMB/, 2021.

https://www.facebook.com/BPAMB/
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Os responsáveis pelo cometimento desses crimes são con-
duzidos até a delegacia local onde são instaurados procedimentos 
criminais, além dos procedimentos administrativos da lavratura de 
autuação, apreensão e notificação. Nas quatro ações envolvendo a 
coibição de crimes contra a fauna, foram feitas autuações e apreen-
são dos animais, conforme estabelecem o art. 29 da lei nº 9.605/98 e 
art. 24 do Decreto nº 6.514/08 (BRASIL, 1998; 2008).

Também foram feitas apreensões de armas e gaiolas, com 
base no art. 14 do Decreto nº 6.514/08 (BRASIL, 1998; BRASIL, 
2008). Os crimes contra a flora se deveu a ocorrência de desma-
tamento com a finalidade de edificação de habitações irregulares, 
ocorrendo apreensão de motosserra e também de trator que estavam 
em uso na prática desse ilícito, identificado em “João Pessoa no rio 
Jaguaribe, na ponte Miramar, que liga os bairros de Castelo Branco 
e Miramar”, tendo sido os responsáveis pela prática do crime, “con-
duzidos pela guarnição da Polícia Ambiental à central de flagrantes, 
onde foram realizados os procedimentos criminal e administrativo, 
incluindo a apreensão de trator” (BPAmb, 2021, on-line).

A apreensão do instrumento motosserra ocorreu no município 
de Pombal, sertão do Estado, tendo o infrator sido autuado e o mate-
rial lenhoso destinado a suprir padarias apreendido também. A autu-
ação por uso irregular de motosserra é feita com base no art. 51 da 
lei 9.605/98 (BRASIL, 1998). Importante destacar que as atividades 
de desmatamento em João Pessoa e em Pombal sofreram embargo 
(BPAmb, 2021).

Nos crimes tipificados como sendo de poluição e outros cri-
mes de qualquer natureza, foi identificada extração mineral irregu-
lar de areia no município de Alhandra, sem a licença ambiental, em 
que diante do flagrante, o responsável foi “multado em R$ 12.000,00 
(doze mil reais), conduzido à Delegacia para os procedimentos le-
gais e teve a atividade suspensa, através da lavratura de embargo e 
as máquinas e equipamento utilizados apreendidos” (BPAmb, 2021, 
on-line), inclusive houve repercussão midiática dessa ação policial.

Nessa mesma tipificação encontra-se o crime de poluição so-
nora, tendo sido identificado nas três ações realizadas apreensão de 
equipamentos em Lagoa Seca, Taperoá e Santa Luzia, sendo que 
em Taperoá, houve o embargo de uma casa de eventos por causar 
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perturbação do sossego público e operar sem o devido licenciamen-
to ambiental No caso da ocorrência em Lagoa Seca, por exemplo, o 
chamado foi originado de denúncia feita através do telefone 190 da 
Polícia Militar, caracterizando situação de reincidência específica, que 
segundo explicam Figueiredo Filho e Menezes (2014), corresponde à 
prática de nova infração que contempla os mesmos enquadramentos 
legais daquela anteriormente cometida e identificada em ações de fis-
calização anteriores, motivando assim a apreensão do equipamento:

[...] ao chegar no local, os policiais encontraram diversas 
pessoas ingerindo bebidas alcoólicas e escutando músi-
ca proveniente de um equipamento de som tipo ‘paredão’, 
acoplado a um reboque, cuja aferição por decibelímetro 
registrou poluição sonora em níveis acima do permitido 
pelos órgãos competentes. O proprietário foi conduzido a 
central de polícia, em Campina Grande, tendo seu equi-
pamento sonoro apreendido. A multa aplicada totaliza R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). (BPAmb, 2021, on-line).

Nos crimes contra o ordenamento urbano as ações identifi-
cadas se deram durante os festejos juninos na vigência da proibição 
do uso de fogueiras, todo o material lenhoso foi apreendido tendo 
em vista não haver certificação de origem do produto. Em operação 
denominada “São João sem Fogueira”, a Polícia Ambiental desativou 
em todo o Estado um total de 83 fogueiras, sendo: 70 nas comemo-
rações de Santo Antônio e São João, e 13 nas comemorações de 
São Pedro. “As multas aplicadas através de autuação totalizaram R$ 
2.200,00 (dois mil e duzentos reais), tendo ocorrido uma detenção 
por desacato e desobediência em 2020” (BPAmb, 2021, on-line).

Essas ações de fiscalização ocorreram mediante denúncias 
feitas ao telefone 190 da Polícia Militar, consequência de regramen-
to expresso na lei nº 11.711/2020, proibindo acender fogueiras em 
espaços urbanos em todo o estado da Paraíba durante os festejos 
juninos, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, com imposição 
de multa no valor de 10 UFIR-PB (Unidades Fiscais de Referência do 
Estado da Paraíba), aplicada em dobro em caso de reincidência, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis (PARAÍBA, 2020).

Assim sendo, as ações empreendidas pela Polícia Ambiental 
tiveram um caráter mais educativo do que punitivo, sobretudo por-
que na maioria dos municípios paraibanos, as prefeituras apenas re-
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comendam não acender fogueiras, portanto, há necessidade de um 
trabalho voltado para a conscientização da população no sentido de 
cumprir o que determina a legislação estadual supracitada, aspecto 
esse que justifica o valor das multas aplicadas comparado ao total de 
83 fogueiras desativadas, conforme dados da pesquisa.

Nos ilícitos mostrados na Tabela 1, a ação é punitiva, além de 
procedimentos administrativos de autuação, notificação, apreensão 
e embrago, os responsáveis ainda respondem a processos criminais. 
Entretanto, deve ser lembrado que o dever de promoção da educa-
ção ambiental previsto no art. 225, §1º, VI, da Constituição de 1988, 
acha-se regulamentado, especificamente, pela lei nº 9.795/99, que 
dispõe em seus 21 artigos, sobre a educação ambiental, institui a Po-
lítica Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, sen-
do a educação ambiental modificadora de comportamento, não cabe 
dúvida quanto a sua contribuição como instrumento de prevenção 
para que os crimes ambientais deixem de ser praticados (FIGUEIRE-
DO FILHO; MENEZES, 2014).

Por meio dessa pesquisa foi identificado que o Batalhão de 
Polícia Ambiental do Estado da Paraíba, não atua apenas na parte 
punitiva, pois, possui um núcleo que desenvolve ações de educação 
ambiental, mantendo exposição permanente em sua sede e também 
em eventos de animais taxidermizados; realiza eventos em come-
moração à datas específicas alusivas ao meio ambiente; contribui 
com palestras em escolas públicas e privadas, bem como em institui-
ções e empresas sobre crimes e infrações ambientais, preservação 
da fauna e da flora e os prejuízos causados pela poluição; realiza 
campanhas de conscientização sobre a preservação ambiental, prin-
cipalmente sobre a fauna silvestre (BPAmb, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio ambiente enquanto bem difuso e de uso coletivo, não 
pode gerir-se por si mesmo, pois carece de proteção. A sua salva-
guarda vem do poder público, seu tutor, já que se trata de bem difuso 
e não integra o patrimônio disponível do Estado. Nesse contexto, o 
poder de polícia aplicado à defesa do meio ambiente é inerente à 
administração pública como elemento efetivador do cumprimento do 
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direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
conforme mandamento expresso no artigo 225 da Constituição de 
1988, como poder-dever do Estado brasileiro e da coletividade, de-
fendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações.

Mediante os dados da pesquisa, nas ocorrências envolvendo 
os crimes contra a fauna e a flora, bem como os crimes de poluição 
e entre outros, foram aplicados regramentos contidos na lei 9.605/98 
e também no decreto 6.514/08, incluindo lavratura de autos de in-
fração, termos de embargo e apreensão de equipamentos e armas, 
sendo essas usadas para caça e captura de animais silvestres, o que 
agrava ainda mais a pena aplicada nesses casos, o mesmo se pode 
dizer dos crimes contra a flora envolvendo desmatamento com o uso 
de motosserra, equipamento sem licença do IBAMA, gerando assim, 
duas atuações: um apelo crime de desmatamento e outra pelo uso do 
equipamento sem a documentação exigida por lei.

Ao passo que nos crimes contra o ordenamento urbano, as 
ocorrências ficaram restritas ao uso de fogueiras, prática que na 
região nordeste é tradição, mas que no Estado da Paraíba se tor-
nou proibida em razão da lei estadual nº 11.711/2020. E, conforme 
destacado trata-se de ação consignada como sendo de caráter mais 
educativo do que punitivo, aspecto importante a considerar ante a 
perspectiva do trabalho de educação ambiental feito pelo Núcleo de 
Educação Ambiental do Batalhão de Polícia Ambiental do Estado da 
Paraíba, sobretudo com a realização de palestras sobre aspectos pu-
nitivos e preventivos de atividades consideradas lesivas ao meio am-
biente, conforme está posto na lei nº 9.605/98, no decreto 6.514/08 e 
na Constituição de 1988.

Considera-se que o problema de pesquisa foi esclarecido 
diante da consideração de que a relação jurídica da Policia Militar 
do Estado da Paraíba, através do seu Batalhão de Polícia Ambiental 
(BPAmb) que lhe permite exercer o poder de polícia administrativa, 
decorre de convênio assinado com a SUDEMA para essa finalidade. 
Bem como os tipos de ações com vistas à promoção de educação, 
prevenção e fiscalização no combate aos crimes ambientais empre-
endidas e os resultados alcançados foram apresentados a partir de 
dados colhidos no home facebook.com/BPAMB/, de modo que os ob-
jetivos da pesquisa foram atingidos.

https://www.facebook.com/BPAMB/
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RESUMO 
Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC), órgão das Nações Unidas, há o agravamento recente da in-
terferência humana sobre o clima, o que gera, dentre outros impac-
tos, o efeito negativo do aquecimento global sobre a humanidade. Tal 
fato fez com que os países-membros do IPCC elaborassem diretrizes 
mais consistentes para abordar o problema. Essas diretrizes servem 
de embasamento científico para os legisladores brasileiros na elabo-
ração de normas de proteção ambiental e para a internalização dos 
tratados sobre o tema. Diante do exposto, decidiu-se elaborar este 
artigo por meio de uma pesquisa de revisão de literatura, de abor-
dagem qualitativa, que investiga a evolução da legislação ambiental 
brasileira e sua relação com os estudos científicos sobre as mudan-
ças climáticas. Como resultado, percebeu-se que o Brasil adota a 
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concepção de meio ambiente como bem jurídico autônomo, enfati-
zando a intergeracionalidade das propostas de intervenção.
Palavras-chave: Meio ambiente; Mudanças Climáticas; Direito Am-
biental.

ABSTRACT 
According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
the United Nations panel, there is a recent increase of human interfe-
rence on the climate, which generates, among other impacts, the ne-
gative effect of the global warning on the humanity. This fact caused 
the reunion of IPCC member countries to develop more consistent 
guidelines to solve the problem. The guidelines serve as scientific 
basis for environmental legislators prepare the environment protec-
tion norms and the international agreement on the subject. Given the 
above, it was decided to prepare this article through a methodology 
review research, qualitative approach, which investigates the evo-
lution of Brazilian environmental legislation and its relationship with 
scientists on climate change. As a result, it was noticed that Brazil 
adopts the conception of the environment as an autonomous legal 
asset, emphasizing the intergenerationality of intervention proposals.
Keywords: Environment; Climate change; Environmental Law. 

Introdução

O presente artigo objetiva discutir o direito ambiental das mudan-
ças climáticas com foco na atuação do Estado brasileiro, principalmente, 
na composição de normas jurídicas que disciplinam a atuação de pes-
soas físicas e jurídicas. Trata-se de um artigo de revisão de literatura, 
cuja pesquisa de abordagem qualitativa investiga, a partir da técnica da 
análise de conteúdo, a evolução da legislação ambiental brasileira e sua 
relação com os estudos científicos sobre as mudanças climáticas. 

Destaca-se que o conceito de meio ambiente pode, a princípio, 
parecer indeterminado e de difícil disciplina pelo ordenamento jurídico, 
porém desde 1981 a Política Nacional do Meio Ambiente apresenta 
a necessidade de preservação da qualidade ambiental no Brasil, a 
fim de que haja a manutenção do equilíbrio ecológico mundial. Desse 
modo, percebe-se que o meio ambiente foi elevado à categoria de bem 
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jurídico autônomo digno de proteção, o qual  não possui um único pro-
prietário, apesar de ser usufruído por toda a humanidade. 

As mudanças climáticas representam um risco de grandes 
proporções para a existência humana, por isso são de interesse 
mundial, pois resultam em modificações negativas nos níveis popu-
lacionais, nas reservas de alimentos, no surgimento de doenças, por 
exemplo. Sendo assim, as mudanças ocasionadas por um desmata-
mento na Amazônia, a título de exemplo, não mais se restringem ao 
ambiente de um país, mas passam a figurar em relatórios ambientais 
internacionais, o que demonstra o interesse mundial em acompanhar 
os impactos das intervenções do homem no mundo.

Frisa-se que é neste contexto que reside a importância do pre-
sente artigo, ou seja, em investigar como a legislação brasileira trata 
de um problema urgente de interesse global, pois havendo dano am-
biental, independente de culpa, sobrevém a necessidade de respon-
sabilidade sobre as mudanças climáticas. Nessa conjuntura, o Direito 
assume a função de ferramenta capaz de regulamentar as condutas 
danosas ao meio ambiente, em prol de modelos de comportamento 
ecologicamente sustentáveis. 

Método

O tema direito ambiental das mudanças climáticas foi delimi-
tado quanto ao estudo da composição de normas jurídicas ambien-
tais brasileiras, as quais disciplinam a atuação de pessoas físicas e 
jurídicas no território nacional. Para tratar do assunto, utilizou-se a 
abordagem de pesquisa qualitativa a partir da revisão de artigos da 
plataforma Revista dos Tribunais. 

No que se refere ao tipo de pesquisa adotado, este trabalho 
foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre a legisla-
ção brasileira, com destaque para a Constituição Federal e a Política 
Nacional do Meio Ambiente. Ademais, utilizou-se a doutrina de Di-
reito Ambiental pátria para a fundamentação teórica e aplicação do 
método de investigação.

A técnica utilizada para a análise dos dados foi a análise de 
conteúdo, que consiste no exame de informações presentes em um 
texto ou um documento, levando em consideração distintas lingua-
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gens (sejam elas escritas, orais, imagens ou até mesmo gestos). 
Consoante a essa técnica, como bem ensina Severino (2013), toda 
forma de comunicação é analisada para se apreender criticamente 
os sentidos das comunicações, sejam esses explícitos ou implícitos.

As mudanças climáticas

O enfrentamento dos efeitos negativos das mudanças climáti-
cas depende da perspectiva de que no planeta Terra coabitam diver-
sos seres, mas só os humanos possuem potencial de interferência 
capaz de dificultar a manutenção da vida. Assim, é responsabilidade 
dos seres humanos desenvolver, de forma preventiva e interventiva, 
modos de ação que minimizem os impactos no clima, principal ele-
mento afetado pela desordem global neste momento. 

Interessante destacar que um problema tão complexo como 
esse tem muitos pontos de intervenção, com ações de âmbito indivi-
dual e coletivo. No que se refere à criação de ações coletivas, figura 
a atuação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC)1, entidade das Nações Unidas composta por 195 países, en-
tre eles o Brasil, criada em 1988 a fim de reunir, interpretar e avaliar 
pesquisas sobre a mudança climática. 

Para ilustrar os principais impactos das mudanças globais, 
destaca-se o último relatório do IPCC que relaciona o aumento da 
temperatura no planeta à influência humana. A saber:

I. Recuos glaciais sem paralelo nos últimos 2 mil anos; 
II. Última década mais quente do que qualquer outro pe-
ríodo dos últimos 125 mil anos; III. Nível do mar aumen-
tando mais rápido do que qualquer século dos últimos 
3 mil anos; IV. Cobertura de gelo ártico de verão menor 
do que em qualquer período nos últimos 1000 anos; V. 
Aquecimento do oceano mais rápido do que em qualquer 
momento desde o fim da última era do gelo; VI. Acidifi-
cação dos oceanos no nível mais alto dos últimos 26 mil 
anos (LEVIN; WASKOW; GERHOLDT, 2021).

1 O estabelecimento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o 
IPCC, foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 1988, e possuía como tarefa 
inicial, conforme consignado expressamente pela Resolução 43/53 da Assembleia 
Geral, datada de 06 de dezembro de 1988, preparar ‘uma revisão abrangente com 
recomendações a respeito do estado do conhecimento da ciência das mudanças 
climáticas; o impacto social e econômico da mudança climática e as estratégias de 
resposta em potencial’ (CARVALHO; ROSA, 2021, p.5).
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Conforme o mencionado relatório do IPCC, o aumento do di-
óxido de carbono na atmosfera, por conta da industrialização dos 
últimos séculos, está diretamente relacionado à atividade humana. 
Entende-se, com isso, que a alta concentração de dióxido de car-
bono resulta na poluição do ar que respiramos (este essencial para 
diversos organismos); na formação da chuva ácida e no desequilíbrio 
do efeito estufa. Este último, causa mais impactos negativos na natu-
reza, por exemplo o derretimento de calotas polares e a consequente 
elevação dos níveis do mar, afetando todo o ecossistema (VIENA, 
2013).

Considerando o disposto, depreende-se que as interferências 
humanas são as principais causas das mudanças climáticas. Toda-
via, é importante destacar que o clima é um fenômeno mutável por 
essência. Nessa dinâmica, mesmo sem interferência humana, áreas 
de florestas tornaram-se savanas e, após longo período, voltaram a 
ser florestas novamente. O clima, então, está naturalmente sujeito 
a mudanças. Mas a grande questão é que a presença humana tem 
gerado rápidas e graves interferências climáticas cujas evidências 
sugerem o impacto negativo ocasionado pelo desenvolvimento das 
cidades (HANSEN, 2021).

Ainda que o fenômeno das mudanças climáticas não seja re-
cente, tendo ocorrido quando o ser humano ainda não tinha poten-
cial influência sobre o clima, a exemplo das glaciações, é inegável 
que o homem passou a desempenhar papel ativo nessas alterações 
(BELLO FILHO, 2010). Exemplifica essa interferência humana o au-
mento exponencial da emissão de carbono na atmosfera terrestre 
causado pela industrialização. 

Outro problema refere-se ao hiato entre o desenvolvimento desta 
forma de produção e o início da preocupação com a sustentabilidade, 
permitindo que durante séculos as interferências humanas no clima se 
tornassem um problema global e de difícil solução (HANSEN, 2021). 

Outrossim, o avanço da ciência permitiu a elucidação sobre 
os impactos da ação humana na aceleração das mudanças climá-
ticas, demonstrando que é necessário a busca por soluções que 
garantam a sustentabilidade.

O sexto relatório do Grupo de Trabalho I do IPCC mostra 
que o mundo provavelmente atingirá ou excederá 1,5 °C 
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de aquecimento nas próximas duas décadas – mais cedo 
do que em avaliações anteriores. Limitar o aquecimento 
a este nível e evitar os impactos climáticos mais severos 
depende de ações nesta década.
Somente cortes ambiciosos nas emissões permitirão 
manter o aumento da temperatura global em 1,5°C, o li-
mite que os cientistas dizem ser necessário para prevenir 
os piores impactos climáticos. Em um cenário de altas 
emissões, o IPCC constata que o mundo pode aquecer 
até 5,7°C até 2100 – com resultados catastróficos (LE-
VIN; WASKOW; GERHOLDT, 2021).

Este aquecimento tem relação direta com o efeito estufa, um 
processo natural do planeta de reter calor para manter condições de 
vida. Entretanto, a emissão desenfreada de gases que aumentam 
o efeito estufa causam desequilíbrios ambientais. Estes desequilí-
brios afetam diversas áreas climato-botânicas, ou seja, interferem no 
habitat de várias espécies. Por isso, percebe-se que as mudanças 
climáticas afetam tanto de forma global quanto em escalas locais, 
com a formação das ilhas de calor e o aumento das chuvas ácidas 
(HANSEN, 2021).

Por fim, acredita-se que o Estado brasileiro, como disciplina-
dor das ações humanas, ao tomar conhecimento sobre os efeitos 
nocivos das mudanças climáticas em curso, tem o papel fundamental 
de agir como protetor da população de seu país (quando signatário 
de diversos acordos sobre o clima), bem como protetor da existência 
humana (quando contribui para a elaboração de uma política am-
biental internacional que garanta um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida para esta e para as 
futuras gerações). 

O direito ambiental das mudanças climáticas

A ideia de mudança climática surge quando a ciência percebe 
alterações atípicas no mundo, como o aumento do processo de dege-
lo das calotas polares e a confusão das estações do ano. As origens 
dessas alterações climáticas têm duas hipóteses antagônicas: ou são 
fruto de efeitos antrópicos (neste caso, passa-se a compreender que 
as ações humanas são capazes de impactar o planeta de forma ma-
cro); ou são mudanças de cunho natural (tratando-se de algo sazonal).
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Dessa maneira, a hipótese de que a mudança climática é reflexo 
apenas da própria natureza e de que o ser humano nada tem a ver com 
a causa, perde cada vez mais força dentro do meio científico. Sobre 
esse assunto, afirma Santilli (2010) apud Moreira e Sanz (2013, p.2): 

A comunidade científica é quase unânime em afirmar a 
existência do aquecimento global e que o fenômeno é 
provocado por atividades humanas, raros são os cientis-
tas que negam a ocorrência das variações climáticas ou 
a relação entre essas mudanças e as ações antrópicas.

Bello Filho (2010), por sua vez, segue a corrente majoritária 
de que as ações humanas trazem repercussões globais relevantes 
ao clima. Conforme o referido autor: 

É facilmente perceptível que o clima em todo o mundo 
vem se alterando gradualmente, e o que antes era 
tomado pelo senso comum como mero sensacionalismo 
de ambientalistas mais radicais, hoje é percebido como 
uma realidade que preocupa as pessoas em todos os 
lugares, mesmo aquelas menos habituadas às questões 
ambientais, e residentes em países subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento. Já não se trata mais de mero 
alarme desprovido de comprovações - admitem qua-
se todos os antigos críticos - pois estamos diante de 
desafios que descortinam uma fronteira da responsa-
bilidade dos indivíduos e da coletividade. A preserva-
ção ambiental deixou de ser, por isso mesmo, uma ques-
tão do centro do mundo - Europa e América do Norte - e 
passou a ser um problema que também envolve as assim 
chamadas periferias do mundo. A questão passou a ser 
global. (BELLO FILHO, 2010, p.1-2, grifo nosso).

Carvalho e Rosa (2021, p. 5-6) destacam, em especial, os 
resultados apresentados pelo relatório do IPCC, documento com re-
matado consenso científico no que tange às alterações climáticas. 
Nas palavras dos autores:

[...] a própria criação de um Painel de expertos repre-
sentativo do sumo consensual mundial científico sobre o 
tema das mudanças climáticas fora encomendada como 
meio legítimo de fornecer o substrato necessário futuro 
aos formuladores de políticas públicas, ao setor privado 
e, notadamente, aos sistemas jurídicos, seja para sua 
normatização em abstrato (em tratados, constituições, 
leis e regulações administrativas), seja para sua aprecia-
ção em concreto em demandas instauradas junto a cor-
tes administrativas ou judiciais.



98

Dessa forma, espera-se que o direito, enquanto ciência que 
prevê normas de conduta, contribua em prol do meio ambiente, em 
especial em função das preocupações com as mudanças climáticas, 
haja vista a possibilidade de regulação das ações humanas. Sendo 
o ser humano o agente responsável pelas mudanças climáticas, faz 
sentido a criação de normas que tratem sobre o assunto. 

Nesse contexto, pode-se conceituar o direito ambiental das 
mudanças climáticas como sendo aquele que se utiliza da tecnologia 
jurídica a fim de controlar atividades antrópicas que afetem as altera-
ções do clima na Terra. Em síntese, conforme Bello Filho (2010, p.1):

O Direito Ambiental das Mudanças Climáticas – como 
vem sendo chamada a tutela jurídica exercida em derre-
dor dos fenômenos das alterações de clima – é resulta-
do da preocupação dos teóricos e operadores do Direi-
to com as consequências naturais dos atos praticados 
pelos homens, e que tendem a causar modificação nas 
condições climáticas em todo o Globo.

Ressalta-se ainda que o direito ambiental das mudanças cli-
máticas considera os problemas ambientais de maneira integrada. 
Assim, cada ato de poluição ou dano ao meio ambiente são vistos 
como prejuízo para o planeta como um todo, pois impactam no clima 
(BELLO FILHO, 2010). 

Quando tratamos da relação entre Direito e Mudanças 
Climáticas não estamos tratando de um novo Direito, 
no sentido objetivo, e nem estabelecendo a ilicitude de 
algumas novas condutas, ou ainda estabelecendo novas 
hipóteses de responsabilidade. Estamos apenas cons-
tatando que aqueles atos ambientalmente ilícitos, já 
assim afirmados pela legislação em vigor, causam 
danos muito mais relevantes do que imaginávamos 
antes de compreendermos os mecanismos de aque-
cimento do planeta.  […] Neste sentido, cumpre perce-
ber que o Direito positivo brasileiro tem todos os institutos 
aptos à preservação do ambiente, mesmo que eles não 
tenham sido criados com o intuito de mitigar as agres-
sões à sanidade climática da Terra (BELLO FILHO, 2010, 
p. 10, grifo nosso).

Enfim, como esclarece o supracitado autor, o direito das mu-
danças climáticas é uma nova perspectiva a respeito de problemas 
antigos. O que era ilícito por causar poluição ou desgastar a biosfera, 
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passa também a ser ilícito por contribuir para as mudanças climáticas 
(BELLO FILHO, 2010).

Resultados e Discussão: a instituição de uma Política Nacional 
do Meio Ambiente no Brasil

É preciso situar o amplo debate internacional sobre o meio 
ambiente a fim de entender os motivos de o Estado brasileiro elaborar 
uma Política Nacional do Meio Ambiente na década de 1980, a Lei nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981. Sendo assim, convém destacar que, 
em um primeiro momento, a defesa da política de sustentabilidade 
equivalia a atacar os modelos capitalistas de produção, uma vez que 
estes privilegiavam a ampliação do lucro em detrimento de um meio 
ambiente saudável. Sobre esse cenário, o pesquisador Ignacy Sachs 
(1998, p. 161), renomado ecossocioeconomista, afirma que: 

No início dos anos 70, duas correntes diametralmente 
apostas se confrontavam. Os defensores do crescimen-
to a qualquer preço percebiam o meio ambiente como 
sendo um mero capricho de burgueses ociosos, ou então 
como mais um obstáculo colocado ao avanço dos países 
do hemisfério Sul em processo de industrialização. Se-
gundo eles, haveria tempo de sobra para nos ocuparmos 
do meio ambiente, a partir do momento em que os países 
periféricos atingissem os níveis de renda per capita dos 
países do Centro. A esquerda e a direita compraziam-se, 
além disso, em cultivar um otimismo epistemológico a 
toda prova, baseado no pressuposto de que a humani-
dade encontraria sempre as inovações técnicas neces-
sárias para prosseguir em sua marcha ininterrupta rumo 
ao progresso material.

Apesar de parecer que o conceito e as práticas de sustenta-
bilidade não teriam chance de modificar as condutas da economia, 
frente à ascensão do capitalismo, uma razão de ordem prática so-
bressaiu, as visíveis mudanças no clima começaram a afetar cada 
vez mais a população e, também, os negócios. Sem alternativas para 
manter o discurso a favor do sistema linear de produção, os países 
capitalistas tiveram que modificar suas estratégias. Foi assim que as 
reuniões sobre o clima, entre elas a Cúpula da Terra, formaram do-
cumentos a serem seguidos internacionalmente, como a Agenda 21. 
Assinada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento, em 1992, a Agenda 21 trouxe uma lista de ações 
a serem desenvolvidas para aliar desenvolvimento econômico e sus-
tentabilidade. 

Sobre o sistema linear de produção, Annie Leonard (2009) 
explica, no Projeto História das Coisas, que não se pode gerenciar 
um sistema linear de produção indefinidamente no nosso planeta. 
Este sistema compõe-se das partes de extração de matérias-primas, 
que promovem o desmatamento e a retirada de terra dos povos tra-
dicionais; a instalação de fábricas nos países do terceiro mundo, e 
consequente degradação do meio ambiente com maiores impactos 
naqueles locais; produção de bens de consumo com obsolescência 
programada, ou seja, feitos para irem para o lixo tão rápido para man-
ter aquecido o consumo, mas não tão rápido para fazer o consumidor 
deixar de consumir.

Este questionável modelo de produção tem uma razão de ser, 
pois maximiza de ponta a ponta o processo e o lucro dos investidores. 
Entretanto, dada a pressão internacional por sustentabilidade, mudan-
ças começam a ser desenhadas. Neste cenário, o Brasil apresenta 
seu plano de ação, com o objetivo de promover a preservação, além 
da melhoria e da recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. 

Estas diretrizes do governo brasileiro são uma sinalização 
(para as outras nações) de que o país assegura condições ao desen-
volvimento socioeconômico de forma sustentável. Este aceno não 
é sem fundamentos, faz com que o país receba investimentos de 
capital estrangeiro para sua indústria e demais setores de serviços e 
produção de bens. Todo este investimento está condicionado a ações 
de manutenção e fiscalização de práticas econômicas sustentáveis 
que, além dos interesses da segurança nacional e da proteção da 
dignidade da vida humana, trazem os seguintes princípios:

I – ação governamental na manutenção do equilíbrio 
ecológico, considerando o meio ambiente como um patri-
mônio público a ser necessariamente assegurado e pro-
tegido, tendo em vista o uso coletivo; II – racionalização 
do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; Ill – plane-
jamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV – proteção dos ecossistemas, com a preservação de 
áreas representativas; V – controle e zoneamento das 
atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI – in-
centivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orienta-
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das para o uso racional e a proteção dos recursos am-
bientais; VII – acompanhamento do estado da qualidade 
ambiental; VIII – recuperação de áreas degradadas; IX 
– proteção de áreas ameaçadas de degradação; X – edu-
cação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação ativa na defesa do meio ambiente (BRASIL, 
1981).

Os princípios destacados na Política Nacional do Meio Am-
biente no Brasil refletem as discussões internacionais sobre o clima 
e as diversas áreas de intervenção que devem ser cuidadas para 
evitar maiores impactos. Percebe-se então, que dada a necessidade 
de ação governamental sobre as mudanças climáticas, amplia-se o 
espaço de debate sobre meio ambiente em diversos cenários, inclu-
sive no direito. A própria Lei nº 6.938/81 traz inovações ao criar uma 
necessidade de delimitações jurídicas para os termos relacionados 
à sustentabilidade. Mais ainda, confere status ao meio ambiente de 
bem jurídico autônomo digno de proteção.

A seara do direito ambiental no Brasil colabora com as discus-
sões internacionais sobre o meio ambiente e a legislação pátria sobre 
o assunto auxilia no desenvolvimento de práticas de sustentabilida-
de. Sobre esse assunto, Barsano, Barbosa e Ibrahina (2014, p.9) afir-
mam que a legislação ambiental brasileira é “considerada uma das 
mais bem elaboradas e completas do mundo”. 

Entende-se com isso que diversas leis foram criadas, fruto das 
preocupações sobre sustentabilidade, resultando numa série de decre-
tos, resoluções e outros regulamentos nas esferas federal, estadual e 
municipal no Brasil. Para ilustrar o desenvolvimento deste campo nas úl-
timas décadas e de como estas discussões afetaram na elaboração de 
regulamentos no Brasil, os autores Barsano, Barbosa e Ibrahina (2014, 
p.9) apresentam a linha do tempo das leis federais sobre o tema:

Lei nº 6.938, de 31 de agosto 1981: dispõe sobre a Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências [...]
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999: dispõe sobre a edu-
cação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências.
Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997: dispõe sobre a 
segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências.
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Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997: institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras pro-
vidências.
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanis-
mos de formulação e aplicação e dá outras providências.
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Código Penal 
Ambiental): dispõe sobre as sanções penais e adminis-
trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente e dá outras providências.
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000: institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências.
Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967: dispõe sobre a 
proteção à fauna e dá outras providências.
Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993: dispõe sobre o mar 
territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva 
e a plataforma continental brasileira e dá outras provi-
dências.
Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988: institui o Plano Na-
cional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providên-
cias.
Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000: dispõe sobre a pre-
venção, o controle e a fiscalização da poluição causada 
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 
providências.
Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001: dispõe sobre 
a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 
Energia e dá outras providências.
Lei nº 5.318, de 26 de setembro de 1967: institui a Políti-
ca Nacional de Saneamento e cria o Conselho Nacional 
de Saneamento.
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979: dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano.
Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989: criou o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), [...]
Lei nº 7.173, de 14 de dezembro de 1983: dispõe sobre 
o estabelecimento e o funcionamento de jardins zooló-
gicos.
Lei nº 6.535, de 15 de janeiro de 1978: inclui no rol das 
áreas de preservação permanente as florestas situadas 
em Regiões Metropolitanas.
Lei nº 6.607, de 7 de dezembro de 1978: declara o pau-
-brasil como Árvore Nacional, institui o Dia do Pau-Brasil 
e dá outras providências.
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Lei nº 10.234, de 12 de março de 1999: institui o Progra-
ma Pescar e estabelece diretrizes para a sua execução.

De todas estas leis da esfera federal, a mais importante é jus-
tamente a inicial, de 1981, pois define que “o poluidor é obrigado a 
indenizar os danos ambientais que causar, independentemente de 
culpa”. Além disso, esta lei cria a Política Nacional sobre o tema e, 
para desenvolvê-la, forma os “Estudos de Impacto Ambiental e os 
respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/Rima)”. Percebe-
-se, portanto, que o foco passa a ser o de considerar “o meio ambien-
te um bem de uso comum do povo” (BARSANO; BARBOSA; IBRAHI-
NA, 2014, p.10). 

Para assegurar os cuidados com esse bem, a própria Cons-
tituição Federal de 1988, absorve os princípios em discussão sobre 
o assunto em voga e regulamenta, no seu inciso LXXIII do art. 5º, 
que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular nos 
assuntos que envolvam o meio ambiente, considerado um bem de 
todos (BRASIL, 1988). 

Carvalho e Rosa (2021, p.11-12) dispõem sobre uma legis-
lação ambiental mais específica sobre mudanças climáticas no âm-
bito normativo brasileiro. Segundo eles, “o Poder Executivo Federal 
depositou o instrumento de ratificação da Convenção Quadro das 
Nações Unidas em 28 de fevereiro de 1994, passando a mesma a vi-
gorar para o Brasil em 29 de maio de 1994”. Esta Convenção foi inter-
nalizada em 1º de julho de 1998, através do Decreto nº 2.652/1998. 
Entretanto, a lei específica federal sobre mudanças climáticas nº 
12.187/2009 só viria anos mais tarde, a partir da participação brasi-
leira na 15ª Conferência das Partes na Dinamarca daquele ano. 

Sobre a Lei nº 12.187/2009, Carvalho e Rosa (2021, p. 13) 
apontam que ela é o “marco legislativo federal específico para o en-
frentamento das mudanças climáticas no Brasil”, pois é a norma na 
qual passou a ser apontado,

[…] agora de forma expressa, no ordenamento jurídico 
interno brasileiro a proteção intergeracional ao sistema 
climático, positivando-se o dever de todos em atuarem, 
em benefício das presentes e futuras gerações, para a 
redução dos impactos decorrentes das interferências an-
trópicas sobre o sistema climático (artigo 3º, I).
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O artigo 3º faz referência a uma proteção intergeracional ao 
sistema climático. Este conceito refere-se, como situa Brandão e 
Souza (2012, p.169), aos estudos de Edith Brown Weiss, segundo a 
qual as gerações humanas “não importa em que época vivam, têm 
iguais direitos ao meio ambiente, razão pela qual as presentes de-
vem conservá-lo e repassá-lo às seguintes nas mesmas condições 
em que o receberam”. Importa destacar que a legislação brasileira 
está a par dos estudos mais recentes sobre o tema e ao destacar a 
proteção intergeracional reafirma seu compromisso com a solução 
dos problemas ambientais em um fluxo contínuo.

Voltando a enfatizar a pesquisa de Carvalho e Rosa (2021, p. 
14), os artigos 4º e 5º da lei em questão estabelecem uma “compa-
tibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do 
sistema climático”, bem como fixam os caminhos da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima, “invocando os compromissos assumidos 
pelo Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudan-
ça do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre 
mudança do clima dos quais viesse o país a ser signatário”.

Destarte, alinhada com a normativa internacional, determi-
na-se na legislação pátria que as estratégias de enfrentamento das 
mudanças climáticas sejam contínuas, criando-se formas de men-
suração das estratégias de mitigação “como forma de permitir uma 
adequada quantificação e verificação posterior de seus resultados, 
possibilitando ajustes futuros” (CARVALHO; ROSA, 2021, p. 14).

Por fim, convém explicitar que não se discute a relevância ou 
a legitimidade da Política Nacional de Mudanças Climáticas brasi-
leira, ao perceber seu alinhamento com tratados internacionais de 
proteção do meio ambiente, em especial àqueles que seguem a co-
munidade científica representada pelo IPCC. Cabe apenas ressaltar 
que na normativa “federal e mesmo subnacional brasileira, existe um 
total acolhimento e reprodução do conceito de sistema climático de-
duzido pelo consenso científico do IPCC”. Logo, ao referir-se ao meio 
ambiente, deve-se lembrar que tanto a normativa brasileira quanto 
a internacional conferem a este conceito o status de bem jurídico, 
“portanto, também o direito e dever de sua proteção se consolidam 
como exigência de cunho fundamental e intergeracional igualmente 
positivada” (CARVALHO; ROSA, 2021, p.14).
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Considerações finais

Entende-se que a preocupação com o meio ambiente está 
em debate há anos no cenário internacional e nacional. No Brasil, 
por exemplo, em 1981, houve a criação de uma Política Nacional do 
Meio Ambiente. Todavia, o assunto recebeu maior atenção a partir 
da divulgação recente de pesquisas sobre as mudanças climáticas 
atípicas e as consequências desastrosas dessas mudanças por todo 
o globo. 

Nesse contexto, os relatórios do IPCC auxiliam no avanço dos 
estudos da comunidade científica internacional sobre o assunto. Ser-
vem igualmente de base para a elaboração de políticas públicas e 
de legislações que preservem o meio ambiente e impactem sobre o 
clima, reduzindo o aquecimento global.

Doravante, abre-se margem para a implementação do direito 
ambiental das mudanças climáticas. Campo que não se refere a um 
direito novo, no sentido objetivo, mas a uma nova perspectiva do 
direito diante de uma realidade que os cientistas comprovaram ser 
afetada negativamente pela ação humana.
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RESUMO
Opondo-se às exegeses dominantes da obra marxiana, este texto 
pretende, à sombra da catástrofe ambiental que a ciência contempo-
rânea caracterizou como ‘Antropoceno’, oferecer uma leitura alterna-
tiva de Marx. Para tanto, interpretando de forma imanente os textos 
fundacionais de Marx, desde os Manuscritos de 44 até O Capital, 
são esboçados os eixos gerais para a compreensão da lógica, da 
forma e das consequências específicas do intercâmbio material com 
a natureza realizado sob o modo de produção capitalista. Percorridos 
temas como naturalismo, fetichismo da mercadoria e ruptura metabó-
lica, conclui-se pela importância de uma recuperação ecologicamen-
te perspectivada de Marx como contribuição necessária aos desafios 
da humanidade no século XXI. 
Palavras-chave: Marx; Capitalismo; Ecologia; Natureza; Metabolismo

ABSTRACT
Opposing the dominant exegeses of Marx’s work, this text intends, 
under the shadow of the environmental catastrophe - which was des-
ignated by contemporary science as the ‘Anthropocene’ - to offer an 
alternative interpretation of Marx. For this purpose, immanently read-
ing Marx’s foundational texts, from the 44’ Manuscripts to Capital, are 

1 Este texto é uma versão adaptada de artigo aceito para a publicação no “Dossiê 
Walter Benjamin: memória e atualidade” da Revista do NESEF, no prelo, com 
previsão de disponibilização para 2022. O artigo original se chama “Marx, Benjamin 
e a catástrofe ecológica”. 
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outlined the general axes towards the understanding of the logic, form 
and specific consequences of the material exchange with nature un-
der the capitalist mode of production. After covering themes such as 
naturalism, commodity fetichism and metabolic rift, it is concluded for 
the significance of an ecologically oriented revival of Marx as a neces-
sary contribution to humanity’s challenges in the twenty-first century.  
Keywords: Marx; Capitalism; Ecology; Nature; Metabolism

A crise ecológica e Marx

Sem pretensões de esgotá-lo, mas intencionando uma contri-
buição a partir de um recorte específico, este texto toma como ponto 
de partida e como objeto a ser investigado um acontecimento específi-
co da contemporaneidade. Trata-se da crise ecológica ou da catástrofe 
ambiental, que já inscreve seus registros de acelerado morticínio na 
própria geologia planetária – como designou a ciência com o termo 
‘Antropoceno’ (MARQUES, 2018, cap. 10) – e que marca uma ruptura 
na história das relações entre humanidade e natureza pela amplitu-
de inaudita da destruição que se efetiva. A passagem dos dias sob 
o relógio mecânico da acumulação técnico-monetária traz consigo o 
progressivo envenenamento químico da biosfera e carbônico da at-
mosfera, o genocídio em massa das espécies e a metamorfose fatal 
dos sistemas climáticos que, por milênios, ditaram os ritmos do planeta 
– tudo isso no espaço de poucas décadas. É nesse sentido – e parti-
mos, neste artigo, deste pressuposto – que Luiz Marques (idem, p. 70) 
exprime o vínculo nuclear entre capitalismo e colapso ambiental: 

o capitalismo é um sistema intrinsecamente expansivo, 
que se torna tanto mais ambientalmente destrutivo quan-
to mais dificuldade encontra para se expandir. Sob tal 
sistema socioeconômico, o homem não voltará a “caber” 
na biosfera, o que implica que a sociedade futura será 
pós-capitalista ou não será uma sociedade complexa, e 
mesmo talvez, deve-se temer, sociedade alguma. 

 Seguindo um biólogo de sua época, Benjamin (2012, p. 
251), na tese XVIII de Sobre o conceito de história, aponta a relativa 
pequenez da humanidade, sobretudo daquela que se alça como sua 
parcela mais superior, em comparação com a escala temporal da 
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existência da Terra. Se a existência planetária fosse representada em 
24 horas, “toda a história da humanidade civilizada preencheria um 
quinto do último segundo da última hora”. Como é possível, então, 
que em tão pouco tempo a ação antropogênica (sobretudo em sua 
forma social capitalista) tenha alterado tão profundamente as con-
dições de desenvolvimento da vida humana e não-humana? Com 
quais possibilidades de transformação radical das formas sociais hu-
manas devemos contar para frear tal catástrofe? 

À sombra destas perguntas, uma leitura que permanece 
difundida, quase como um ponto de comum acordo nas mais diversas 
teorizações sobre a problemática ambiental em suas diversas pers-
pectivas, é a de que a obra de Karl Marx não teria contribuições re-
levantes a fornecer para este debate. Isto pois, atravessada por um 
produtivismo cego e triunfante, signo maior da hybris do homem mo-
derno e esclarecido, a crítica da economia política de Marx e sua 
tradução prática, a instauração revolucionária da sociedade comu-
nista, seriam fundamentadas no crescimento exponencial das forças 
produtivas que, por sua própria inevitabilidade histórica, criariam uma 
sociedade da abundância ao mesmo tempo que superariam auto-
maticamente a exploração capitalista – é esta a litania que todos co-
nhecemos. Um Marx que, por isso, teve sua obra caracterizada por 
décadas como prometeísta, remetendo à figura mitológica grega que 
emancipou os homens do jugo do Olimpo através da dádiva do fogo 
e que acabou por simbolizar o poder do espírito humano esclarecido 
de dominar a natureza.

Este texto pretende contrapor-se a uma tal leitura prometeísta 
e, no limite, anti-ecológica ou produtivista de Marx, com o intuito de 
mostrá-lo como um autor que, em função (i) dos pressupostos filosó-
fico-antropológicos explicitados nas primeiras obras e (ii) do modo de 
consecução de sua crítica da economia política, possui contribuições 
relevantes para a intelecção da crise ecológica contemporânea. Para 
isso, utilizando-me da metodologia de leitura imanente de alguns de 
seus textos fundacionais e apoiado nas análises ecossocialistas de 
Marx feitas por Burkett (1999), Foster (2000) e Saito (2017), explora-
rei alguns trechos centrais para esta tentativa de interpretação. Feito 
isso, concluirei afirmando a importância de uma leitura ecologicamen-
te perspectivada da obra de Marx - enquanto contribuição necessária 
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para o entendimento crítico-revolucionário da situação limítrofe da 
humanidade no século XXI.

Naturalismo, fetichismo e ruptura metabólica segundo Marx

Desde, pelo menos, os Manuscritos econômico-filosóficos de 
1844, podemos perceber um conjunto de elementos na teoria mar-
xiana que se prestam a leituras ecológicas. Neste manuscrito, elabo-
rado por Marx em Paris (sob forte influência da obra materialista de 
Ludwig Feuerbach) como primeira tentativa de formulação de uma 
crítica da economia política, já há uma concepção de ser humano su-
mamente naturalista, na qual a noção mesma de ser genérico remete 
ao corpo humano, dotado de necessidades e de habilidades transfor-
mativas via trabalho, como parte da natureza (MARX, 2010, pp. 84): 

a natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a 
natureza enquanto ela mesma não é corpo humano. O 
homem vive da natureza significa: a natureza é o seu cor-
po, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo 
para não morrer. Que a vida física e mental do homem 
está interconectada com a natureza não tem outro sen-
tido senão que a natureza está interconectada consigo 
mesma, pois o homem é uma parte da natureza.

Marx explicita neste trecho uma concepção que lhe acompa-
nhará até o fim de sua vida como um dos pilares do seu materialismo: 
a referência à natureza enquanto momento constitutivo da humani-
dade (social, individual, histórica). É através da e na natureza que o 
ser humano, um ser natural mediado pela sociedade, exterioriza sua 
essência, sua atividade vital – o trabalho, entendido como mediação 
entre humanidade e natureza. Essência, contudo, que em uma so-
ciedade capitalista passa por um processo de alienação em quatro 
sentidos, quando da perda de propriedade dos meios que objetivam 
o trabalho: (i) alienação de si mesmo, (ii) alienação da natureza, (iii) 
alienação dos produtos do trabalho e, por fim, (iv) alienação dos ou-
tros. Ou seja, todo “autoestranhamento do homem de si e da nature-
za aparece na relação que ele outorga a si e à natureza para com os 
outros homens diferenciados de si mesmos” (idem, p. 87). 

Se no capitalismo a “imundície, esta corrupção, apodrecimen-
to do homem, o fluxo de esgoto (isto compreendido à risca) da ci-
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vilização [...], a natureza apodrecida tornam-se seu elemento vital” 
(idem, p. 140), então a solução revolucionária marxiana à alienação 
da essência humana passa não apenas por uma reconstrução radical 
das relações entre os seres humanos, mas também com a natureza 
– seja em uma associação de trabalhadores que não mais conceba 
a terra como mero objeto de regateio (idem, p. 76), seja segundo 
novos padrões estéticos que não percebam tão somente o valor mer-
cantil das coisas (idem, p. 110). Desse modo, o modelo comunista 
que Marx esboça nos Manuscritos é identificado como um projeto 
simultaneamente humanista (ser genérico não mais alienado de si e 
dos outros) e naturalista (ser genérico não mais alienado da natureza 
e dos produtos do trabalho). Sob o pressuposto de suprassunção da 
propriedade privada, escreve Marx (idem, p. 107) que 

É primeiro aqui que a sua existência natural se lhe tornou 
a sua existência humana e a natureza [se tornou] para 
ele o homem. Portanto, a sociedade é a unidade essen-
cial completada (vollendete) do homem com a natureza, 
a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo rea-
lizado do homem e o humanismo da natureza levado a 
efeito.

Nas obras imediatamente posteriores, de coautoria com En-
gels – A sagrada família e, sobretudo, A ideologia alemã –, vemos 
como o naturalismo comunista dos Manuscritos evolui até a emer-
gência da chamada concepção materialista da história e da natureza, 
que devém pedra de toque do pensamento marxiano e fundamental 
para a consciência teórica da revolução dos oprimidos.

Porém, ao contrário do que quis muito do marxismo produ-
tivista do século XX, longe de compor uma Teoria determinista e 
totalizante do movimento histórico humano, que deveria, teleologi-
camente, desembocar na sociedade sem classes, a concepção de 
história que guiará as investigações de Marx e Engels é, enquanto 
oposta a uma finalística especulativa do espírito, inconcebível sem 
as relações sociais e naturais realizadas pelas sucessivas gerações. 
Em outros termos, a história é feita nos diversos modos pelos quais a 
prática societal humana, através do trabalho, transforma a natureza. 
Se as forças produtivas são a expressão dessa capacidade material 
de transformação coletiva da natureza, as relações de produção são 
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a forma social que tais forças produtivas recebem como legado da 
história: no caso da sociedade capitalista, é a relação entre produ-
tores-trabalhadores e apropriadores-capitalistas, entre trabalho con-
creto e trabalho abstrato sob a forma-mercadoria, que dá a direção 
geral do movimento histórico nos últimos séculos (MARX, ENGELS, 
2007, pp. 40-45).

Marx e Engels afirmam, como consequência de tais princípios 
materialistas, inúmeras vezes e de diversas maneiras a imbricação 
fundamental e co-produtiva entre história humana e história natural 
na dialética do materialismo histórico, de modo tal que não é possível 
pensar uma em isolamento ou em abstração da outra (idem, p. 87): 

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, na-
turalmente, a existência de indivíduos humanos vivos. O 
primeiro fato a constatar é, pois, a organização corpo-
ral desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada 
com o restante da natureza. Naturalmente não podemos 
abordar, aqui, nem a constituição física dos homens nem 
as condições naturais, geológicas, orohidrográficas, 
climáticas e outras condições já encontradas pelos ho-
mens. Toda historiografia deve partir desses fundamen-
tos naturais e de sua modificação pela ação dos homens 
no decorrer da história.

Um pensamento crítico-revolucionário que “cola” a história à 
vida real e material (mediada pela sociedade e pela natureza, por-
tanto) tem como corolário a crítica às concepções a-históricas que, 
na consciência dos homens, aparecem como naturais, inexoráveis 
e universais. Contrapor-se a tal tipo de ideologia – que não é senão 
uma expressão da alienação do trabalho segundo as relações sociais 
capitalistas – é um dos momentos críticos basilares da dialética histó-
rico-natural de Marx e Engels. Ela oferece ao movimento comunista a 
chance de abordar “conscientemente todos os pressupostos naturais 
como criação dos homens que existiram anteriormente, despojando-
-os de seu caráter natural e submetendo-os ao poder dos indivíduos 
associados” (idem, p. 67). 

Ora, estes princípios e conceitos adquirem sua formulação 
mais completa com os livros de O capital, escritos por Marx a par-
tir dos anos 1860 (e recebendo sua primeira formulação sistemática 
nos Grundrisse de 1857-8). A concepção materialista de história e 
natureza enquanto coordenada filosófica, da qual pincelamos a gê-
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nese anteriormente, se desdobra neste momento da obra marxiana 
em uma crítica da economia política que resta, contundo, inconclusa. 
Seu objetivo é posto no prefácio à primeira edição do Livro I: “a fina-
lidade última desta obra é desvelar a lei econômica do movimento 
da sociedade moderna”, um desvelamento que pretende “abreviar e 
mitigar as dores do parto” de uma nova sociedade nascida a partir 
das condições históricas propiciadas pelo modo de produção capita-
lista (MARX, 2013, p. 79). Sigamos, pois, alguns dos eixos essenciais 
para a interpretação ecossocialista de O capital. 

Toda produção, como postula a Introdução de 1857 dos Grun-
drisse (MARX, 2011, pp. 39-64), é ao mesmo tempo social e material, 
e, por essa razão, devém historicamente. E, enquanto material, ela 
implica um intercâmbio entre o indivíduo social e a natureza. “Toda pro-
dução é produção da natureza pelo indivíduo no interior de e mediada 
por uma determinada forma de sociedade” (idem, p. 41); a natureza, 
mormente a terra, fornece ao trabalho as condições objetivas de sua 
realização (idem, pp. 397-398). O trabalho, atividade humana criadora 
de valor por excelência, é explicado por Marx a partir do conceito de 
metabolismo (‘Stoffwechsel’ no original alemão, que pode ser vertido 
igualmente por ‘intercâmbio material’), conceito que situa a relação en-
tre humanidade e natureza no cerne da arquitetônica teórica da crítica 
da economia política. Marx descreve o trabalho de forma abstrata em 
O capital, Livro I (2013, p. 261), nos seguintes termos: 

a atividade orientada a um fim – a produção de valores 
de uso –, apropriação do elemento natural para a satis-
fação de necessidades humanas, condição universal do 
metabolismo entre homem e natureza, perpétua condi-
ção da vida humana e, por conseguinte, independente de 
qualquer forma particular dessa vida, ou melhor, comum 
a todas as suas formas sociais. 

Sua formulação é abstrata porque concebida independente-
mente da forma social e, por isso, é incapaz de detalhar a maneira 
historicamente condicionada de como cada sociedade regula cole-
tivamente o seu metabolismo com a natureza. Para compreender, 
então, a especificidade da produção capitalista, que lhe garante a 
posição de a mais destrutiva dentre as sociedades humanas, é pre-
ciso determinar a sua forma social, ou, ainda, a maneira como se 
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dão as relações de produção capitalistas e como elas dialeticamente 
interagem com o desenvolvimento das forças produtivas. 

Qualquer que seja a forma de produção (despótico-asiática, 
comunal-primitiva, feudal-servil, clássica-escravagista) que se anali-
se, todas elas organizaram a reprodução da vida em termos de cria-
ção, pelo trabalho social, de valores de uso, isto é, produtos cujo valor 
é o consumo imediato para manutenção de uma comunidade dada 
(MARX, 2011, p. 419). Contudo, o produto, sob a forma capitalista, 
devém mercadoria através do processo de produção que lhe deu cor-
po e existência. Isso porque o processo de produção capitalista é, ao 
mesmo tempo, um processo de valorização. Tal mudança qualitativa 
se refere à finalidade pela qual se produz no capitalismo: o acúmulo de 
valor de troca. O processo de trabalho é o único capaz de criar novos 
valores ou de conservar valores existentes, que tradicionalmente assu-
miram a forma de valores de uso. Com a entrada em cena do valor de 
troca enquanto fator determinante da produção, o trabalho passa a ser 
considerado – ao contrário de sua determinação qualitativa, concreta e 
material, ligada à produção de valores de uso – de maneira meramen-
te abstrata, quantitativa, subjetiva e idêntica em todos os casos. 

O produto concebido como valor de uso segundo seu caráter 
material se torna mero receptáculo de valor de troca, de “dispêndio 
de força de trabalho” em geral, cuja medida é o “tempo de trabalho 
socialmente necessário” computado “na formação de valor” (MARX, 
2013, p. 263-6). Mais propriamente, o que busca o capital em seu 
processo de produção é um trabalho excedente, capaz de gerar 
mais-valor (isto é, um valor maior do que aquele necessário à re-
produção da força de trabalho em um período determinado de me-
tabolismo com os meios de produção, as matérias-primas etc.) que, 
num novo ciclo de produção-circulação, reproduza o valor em escala 
ampliada – que propicie acumulação de valor.

Nessa perspectiva, é o deslocamento analítico realizado pela 
crítica da economia política, que vai do mercado/da circulação (espa-
ço formal de trocas) à produção (momento fundamental do metabo-
lismo social ou da relação do trabalho com a natureza em uma socie-
dade dada), que fornece as condições para a explicação da gênese 
do valor, assim como de suas manifestações concretas. A expressão 
material do valor de troca, por sua vez, encontra-se na forma de uma 
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mercadoria específica, que assume o caráter de forma-equivalente, 
de representante universal da riqueza material de uma sociedade 
dada. Falamos, evidentemente, do dinheiro, o agente universal das 
trocas e representante sob a forma-preço dos valores de troca conti-
dos nas mercadorias (idem, p. 169-179). 

O desenvolvimento do capital – que, por ser um processo ou 
uma relação de produção, não é redutível ao dinheiro, mas encontra 
nele sua expressão máxima –, ao tornar-se a finalidade da produção, 
impõe uma mudança radical na maneira como as sociedades hu-
manas regulam seu metabolismo com a natureza, pois seu objetivo 
último é o acúmulo de uma expressão abstrata e quantitativa (e, por 
isso, virtualmente infinita) originada do metabolismo social capitalista 
entre força natural de trabalho humano em geral e a natureza. Além 
disso, nestas condições, os resultados da produção escapam ao 
controle dos próprios realizadores deste trabalho, já que a troca de 
mercadorias “rompe as barreiras individuais e locais da troca direta 
de produtos e desenvolve o metabolismo do trabalho humano” e, si-
multaneamente, desenvolve “um círculo complexo de conexões que, 
embora sociais, impõem-se como naturais, não podendo ser contro-
ladas por seus agentes” (idem, p. 186). 

O duplo movimento de abstração do conteúdo concreto da 
produção (e de seus agentes) e de posicionamento social de uma 
inevitabilidade e objetividade inescapável das relações é o que, para 
Marx (idem, pp. 146-7), define o caráter místico, mágico ou, ainda, o 
fetichismo da forma-mercadoria: 

É evidente que o homem, por meio de sua atividade, 
altera as formas das matérias naturais de um modo que 
lhe é útil. [...] Tão logo aparece como mercadoria, ela 
[um valor de uso qualquer produzido pelo trabalho sob 
a forma capitalista] se transforma numa coisa sensível-
suprassensível. [...] De onde surge, portanto, o caráter 
enigmático do produto do trabalho, assim que ele assu-
me a forma-mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa 
própria forma. [...] ela reflete aos homens os caracteres 
sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos 
dos próprios produtos do trabalho, como propriedades 
sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, refle-
te também a relação social dos produtores com o traba-
lho total como uma relação social entre objetos, existente 
à margem dos produtores. 
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A teoria do fetichismo da mercadoria em Marx é rica em con-
sequências filosóficas para a compreensão do colapso ambiental em 
curso, na medida em que apresenta a gênese da simultânea “natu-
ralização” e “antinaturalidade” do modo de produção capitalista. Não 
apenas a culminação do movimento de crítica materialista-histórica 
(tal como exposto em A ideologia alemã) das concepções burguesas 
que “naturalizam” as relações capitalistas de produção, o fetichismo da 
mercadoria explica igualmente a cegueira do discurso econômico apo-
logético no que tange às consequências terríveis postas pela acumu-
lação desenfreada de capital ao planeta. Isso porque a forma-merca-
doria torna o produto (e seu processo de produção, profundamente al-
terador das forças e matérias naturais do planeta enquanto condições 
objetivas para a efetivação do trabalho), para os servos voluntários e 
involuntários do capital, uma entidade estranha, autorreferenciável em 
seu próprio valor de troca, independente de qualquer determinação 
natural-concreta-material e por isso mesmo infinitamente acumulável. 
É a idolatrada pelos economistas à “formula mágica” D-D’, do capital 
que põe a si mesmo e se autovaloriza, abstraindo do movimento de 
reconfiguração espacial e temporal dos ciclos planetários de reprodu-
ção natural da vida (cf. SAITO, 2017, cap. 3; BURKETT, 1999, cap. 7). 

Estão postas, com isso, as condições para a cognição do modo 
de aparecimento da forma social capitalista e da maneira como ele se 
relacionará com a natureza. Seus pressupostos históricos são aque-
les explorados por Marx no capítulo sobre a acumulação originária 
(2013, cap. 24): a expropriação e a alienação dos camponeses das 
condições objetivas de realização do seu trabalho (a terra, os meios 
de produção) produtor de valores de uso – os quatro sentidos de alie-
nação que vimos nos Manuscritos são assim reatualizados. Através 
da violência estatal, estes componentes da produção devêm, respec-
tivamente, força de trabalho nas nascentes indústrias e propriedade 
alheia, sendo assim reorientados para a produção de (mais-)valor ou 
trabalho abstrato apropriado pelo capitalista. Mas como tais relações 
de troca e de produção impelem a um desenvolvimento, responsá-
vel pela catástrofe técnico-industrial “capitalogênica”, jamais visto até 
então na história humana das forças produtivas? 

A resposta marxiana é encontrada na categoria de mais-valor 
relativo, forma de apropriação do trabalho excedente que se desen-



117

volve quando a mera extensão da jornada de trabalho – apropriação 
de mais-valor absoluto – encontra limites legais (a organização da 
classe trabalhadora traduzida em legislações) ou naturais (a força 
de trabalho perde seu valor de uso rapidamente ao ser utilizada 24 
horas por dia). Posta a limitação extensiva, o capital procura o au-
mento da produtividade do trabalho para que, com isso, se diminua 
o valor dos meios de subsistência – e, por consequência, da própria 
força de trabalho (idem, p. 390). Logo, o capital se apropria relativa-
mente de mais-valor através da intensificação da produtividade, isto 
é, o desenvolvimento das forças produtivas – aumento que ocorre 
desde a cooperação entre trabalhadores num mesmo ambiente até a 
forma plena do capital, a maquinária e a grande indústria (nas quais 
o predomínio do trabalho objetivado ou “morto” é muito superior à 
força de trabalho: o ser humano torna-se mero apêndice vivificador 
das monstruosas máquinas técnicas da indústria capitalista; cf. idem, 
p. 455). Assim, a técnica e a ciência natural, do mesmo modo que 
a força de trabalho e os meios de produção, são agenciados pelo 
capital em escalas cada vez maiores durante seu movimento de valo-
rização, resultando na devastação progressiva das fontes essenciais 
da riqueza. Escreve Marx (idem, pp. 573-4), nesse sentido, sobre a 
relação entre agricultura e indústria capitalistas que

[q]uanto mais um país [...] tem na grande indústria o pon-
to de partida de seu desenvolvimento, tanto mais rápi-
do se mostra esse processo de destruição. Por isso, a 
produção capitalista só desenvolve a técnica e a com-
binação do processo de produção social na medida em 
que solapa os mananciais de toda a riqueza: a terra e o 
trabalhador. 

Na medida em que as forças produtivas se desenvolvem, se 
altera a proporção de valor entre o capital constante (parcela de valor 
representada pelos meios de produção, matérias-primas etc.) e o ca-
pital variável (a força de trabalho, que produz valor ao mesmo tempo 
que conserva o valor do capital existente). Quanto mais o capital se 
desenvolve, proporcionalmente maior é a parcela de trabalho obje-
tivado que a força de trabalho conserva, e menor é a que ela cria. A 
taxa de mais-valor (e de sua forma-preço, o lucro), tende, portanto, 
a decrescer na medida em que o capital industrial evolui. É essa a 
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formulação simples que Marx dá no Livro III de O capital para a lei 
tendencial da queda da taxa de lucro (2017, p. 251; cf. idem, seção 
III). Luiz Marques (2008, p. 64) tira dessa lei consequências catas-
tróficas para a vida na Terra, ao derivar dela o que podemos chamar 
de lei da tendência estrutural do modo de produção capitalista ao 
esgotamento e à desorganização: 

Eis a armadilha que enreda o sistema econômico global: 
quanto maior a escala de exploração de energia, mine-
rais, solo, água, proteínas animais etc., mais escassos 
esses ‘recursos’ se tornam, mais poluente é sua explo-
ração e mais intensa é a taxa de inovação tecnológica 
requerida para manter essa escala. Isso leva o sistema 
econômico a recorrer a atividades mais invasivas, cus-
tosas e destrutivas, o que, por sua vez, leva a economia 
a gerar mais alta entropia nela própria e no meio am-
biente, desequilibrando os parâmetros biogeofísicos que 
prevaleceram no Holoceno. Surge, assim, no capitalismo 
global contemporâneo uma nova lei: a escassez ou maior 
poluição por abundância dos recursos naturais, as mu-
danças climáticas e demais equilíbrios ambientais serão 
doravante cada vez mais as variáveis decisivas na deter-
minação da taxa de lucro do capital.

Sob a influência do químico agrícola alemão Justus von Lie-
big, em especial da lei dos rendimentos decrescentes da terra por ele 
formulada (isto é, do fato de que a renda de um determinado solo, 
quanto mais for usado, a despeito da quantidade de fertilizantes que 
seja usado em sua reposição, tende a longo prazo a diminuir;), Marx 
elabora sua teoria da renda da terra no livro III de O capital (MARX, 
2017, p. 841; cf. FOSTER, 2000, cap. 3; SAITO, 2017, caps. 3-5). Ela é 
essencial para uma leitura ecossocialista na medida em que promove 
uma conceitualização do colapso ambiental pela ação da acumulação 
capitalista, ao mesmo tempo que postula princípios nitidamente ecoló-
gicos para um modelo de sociedade futura, isto é, comunista. 

O que interpreto, em Marx, como a teoria da ruptura metabólica 
retoma a noção posta desde o início de O capital de trabalho como 
metabolismo, e expõe como o avanço capitalista (sob a forma da agri-
cultura industrial e crescente urbanização) põe em xeque de maneira 
irreversível, através da causalidade sistêmica entre biosfera, produção 
industrial expansionista e mercado mundial, a própria base natural so-
bre a qual se assentam as sociedades modernas (idem, p. 873): 
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A grande propriedade do solo reduz a população agrícola 
a um mínimo em diminuição constante e opõe-lhe uma 
população industrial cada vez maior, aglomerada em 
grandes cidades, gerando assim as condições para uma 
ruptura irremediável no metabolismo social, prescrito pe-
las leis naturais da vida; dessa ruptura decorre o desper-
dício da força da terra, o qual, em virtude do comércio, é 
levado muito além das fronteiras do próprio país. (Liebig). 

Ou seja, o movimento de valorização do capital, através da 
sua (re)produção em escala ampliada, realiza uma conjunção ecolo-
gicamente catastrófica entre crescimento populacional nas cidades, 
esvaziamento e esgotamento do campo, desenvolvimento capitalista 
da técnica, da ciência e das forças produtivas no seu sentido mais 
amplo, empobrecimento relativo da classe trabalhadora e acúmulo 
de riquezas nas mãos de uma classe capitalista cada vez mais pode-
rosa. Para além das crises cíclicas de superprodução que periodica-
mente chacoalham as sociedades, um outro resultado, que começa a 
se manifestar claramente no século XXI, vem, pois, à tona – a ruptura 
metabólica irreversível do trabalho social (apropriado, direcionado e 
alienado pelo capital) em seu intercâmbio com a natureza. “[A] pro-
priedade fundiária [propriedade capitalista sobre o solo] implica o di-
reito dos proprietários a explorar o corpo do planeta, as entranhas da 
Terra, a atmosfera e, com isso, a conservação e o desenvolvimento 
da vida” (idem, p. 834). 

A isso, Marx contrapõe um conjunto de preceitos que podemos 
chamar de ecológicos a serem seguidos pela sociedade revolucionada 
de trabalhadores associados que, não tendo mais as condições sub-
jetivas e objetivas do trabalho alienadas, podem regular de maneira 
racional e científica seu metabolismo natural e, por conseguinte, mes-
mo garantir um planeta mais habitável às gerações futuras. Por óbvio, 
isso exigiria um redimensionamento quantitativo e uma transformação 
qualitativa na maneira como a técnica e as ciências naturais são uti-
lizadas e, principalmente, um retorno à produção para o valor de uso 
– e a supressão racional e coletivamente mediada das necessidades 
– como condição para “o verdadeiro reino da liberdade” (idem, p. 883; 
cf. BURKETT, 1999, cap. 14). Nas palavras de Marx (2017, p. 836): 

Do ponto de vista de uma formação econômica superior 
da sociedade, a propriedade privada do globo terrestre 
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nas mãos de indivíduos isolados parecerá tão absurda 
quanto a propriedade privada de um ser humano sobre 
outro ser humano. Mesmo uma sociedade inteira, uma 
nação, ou, mais ainda, todas as sociedades contemporâ-
neas reunidas não são proprietárias da Terra. São ape-
nas possuidoras, usufrutuárias dela, e, como boni patres 
famílias, devem legá-la melhorada às gerações seguin-
tes. 

Considerações Finais

Realizado este sobrevoo interpretativo, que percorreu os ei-
xos principais de uma interpretação ecologicamente orientada dos 
textos fundacionais de Marx, podemos elencar algumas conclusões: 
a antropologia filosófica dos livros da década de 40 de Marx implica, 
como consequência da concepção materialista de história e de natu-
reza, (i) a natureza como momento constitutivo e vitalmente neces-
sário da humanidade enquanto espécie natural e (ii) o entendimento 
de que toda a história das lutas de classe pressupõe e se realiza 
sobre uma base natural que lhe dá as condições de entendimento 
e de existência; com a crítica da economia política, elaborada por 
Marx a partir da década de 50 até o fim de sua vida (restando in-
conclusa), compreendeu-se (iii) a especificidade destrutiva do meta-
bolismo social com a natureza sob o modo de produção capitalista, 
como consequência do trabalho abstrato-concreto e do fetichismo da 
forma-mercadoria, (iv) como a efetivação material dessa forma de 
produção historicamente situada devasta, mediante uma mesma ló-
gica e de maneira cada vez mais intensa, os trabalhadores e a terra, 
(v) qual é o limite natural - a saber, a ruptura metabólica, isto é, a 
catástrofe ecológica generalizada - da forma de produção capitalista; 
e, por fim, (vi) como Marx sugere que uma sociedade pós-revolucio-
nária teria como dever e como princípio uma intercâmbio material 
racional com a natureza. Com estas proposições finais, acredito ter 
mostrado, mesmo que preliminarmente, as contribuições possíveis e 
a fecundidade teórico-prática que a obra de Marx, perspectivada sob 
a crise ecológica, oferece aos desafios passados, presentes e futuros 
da humanidade no século XXI. 
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RESUMO 
Os rios e suas quedas de água são utilizados como potenciais ener-
géticos. A geração de energia em usinas hidrelétricas segue proce-
dimentos específicos para garantir a produção da mesma com se-
gurança. Na construção das unidades geradoras são demarcadas 
as áreas de utilidade pública para formação do lago reservatório de 
água, com cotas previamente definidas em projetos, assim como 
áreas de preservação ao longo do perímetro do mesmo. Tem, por-
tanto, estas áreas, a única função de proteção do reservatório. E, a 
não utilização das áreas ao seu entorno tem como objetivo a segu-
rança e a manutenção da vida útil da usina. O Estado tem a função 
de garantir a prestação de serviço público e da concessão de energia 
elétrica. Esse artigo tem como objetivo reconhecer a importância da 
reintegração de posse nas áreas ao entorno dos reservatórios de usi-
nas hidrelétricas. A metodologia de pesquisa é a qualitativa apoiada 
na revisão bibliográfica. 
Palavras-chave: usina hidrelétrica; ação de reintegração de posse; 
faixa de segurança.
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ABSTRACT
Rivers and their waterfalls are used as energy potentials. The gene-
ration of energy in hydroelectric plants follows specific procedures 
to ensure its production safely. In the construction of the generating 
units, public utility areas are demarcated for the formation of the water 
reservoir lake, with quotas previously defined in projects, as well as 
preservation areas along its perimeter. Therefore, these areas have 
the sole purpose of protecting the reservoir. And, the non-use of the 
areas around it aims at the safety and maintenance of the plant’s 
useful life. The State has the function of guaranteeing the provision of 
public service and the concession of electric energy. This article aims 
to recognize the importance of repossession in areas surrounding the 
reservoirs of hydroelectric plants. The research methodology is quali-
tative supported by the literature review.
Keywords: hydroelectric plant; Repossession action; security strip.

Introdução 

O objetivo deste artigo é identificar a importância da propo-
situra da ação de reintegração de posse de áreas de reservatórios 
de usinas hidrelétricas na prestação do serviço de fornecimento de 
energia elétrica. A proposição da pesquisa justifica-se devido aos inú-
meros casos de invasão nas áreas de utilidade pública.

Os atos de ocupação das terras rurais no entorno de reserva-
tórios não são autorizados pela concessionária de energia e, em tese 
tal ato pode ser considerado crime ambiental. O suposto possuidor 
está utilizando uma área de preservação permanente destinada à 
conservação do reservatório o que configura esbulho possessório.  

Um segundo fator que justifica a pesquisa do tema são os atos 
extrajudiciais que tentam de forma consensual resolver a demanda, 
no entanto, restam infrutíferos. Sem alternativa o concessionário 
obriga-se a recorrer ao judiciário propondo a ação de reintegração de 
posse, em áreas de reservatório de usinas hidrelétricas, cumulada 
com pedido de demolição de benfeitorias e cominação de pena legal.

A ação de reintegração de posse para reaver as áreas de ter-
ras rurais destinadas à conservação dos reservatórios tem a preo-
cupação fundamental em evitar os riscos que representam aos in-
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divíduos que se instalam nas regiões demarcadas. Também, para 
manutenção e conservação da usina.

Conforme dados do Ministério de Minas e Energia, a matriz 
energética elétrica brasileira é uma das mais limpas do mundo. A pro-
dução é proveniente de fontes renováveis e, conta com 77% de gera-
ção de energia elétrica por usinas hidrelétricas. A geração de energia 
em usinas hidrelétricas segue critérios e procedimentos específicos 
para garantir a produção da mesma com segurança.

Na construção das unidades geradoras são demarcadas as 
áreas de utilidade pública para formação do lago reservatório de 
água, com cotas previamente definidas em projetos, assim como 
áreas de preservação ao longo do perímetro do mesmo. Tem, por-
tanto, estas áreas, a única função de proteção do reservatório. E, a 
não utilização das áreas ao seu entorno tem o propósito de garantir 
a segurança e a manutenção da vida útil da usina. Isto pois, inter-
venções de agricultura, pecuária e a construção de edificações nas 
margens do reservatório podem causar a movimentação do solo e o 
seu consequente assoreamento.

O presente estudo é de cunho qualitativo com pesquisa biblio-
gráfica no que diz respeito às doutrinas e as legislações que emba-
sam a posse e a reintegração de posse e a legislação brasileira que 
regulamenta este instituto jurídico. Destaca-se, ainda, o importante 
papel do Estado na garantia da prestação de serviço público e da 
concessão de energia elétrica; em especial consideração na manu-
tenção das áreas entorno de reservatórios de usinas hidrelétricas. E 
as áreas que circundam os reservatórios que são legalmente reco-
nhecidas como áreas de preservação permanente destes.

1. Do serviço público de energia elétrica mediante concessão 
estatal

O homem cria e usa as tecnologias para promover benefícios, 
facilidades e bem-estar para humanidade. Entre os grandes inventos 
da humanidade na exploração do ambiente natural, apresenta-se a 
utilização dos rios, das suas quedas de água como potenciais ener-
géticos. Na busca pela garantia de atendimento as necessidades dos 
cidadãos as diferentes alternativas se apresentam. 
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A prestação de serviço público é um dever do Estado e o for-
necimento de energia elétrica é um serviço público de responsabili-
dade direta ou indireta (nos casos de concessão1 ou permissão que 
autoriza tal modalidade) do Estado. A Lei 9074/95 estabelece normas 
para outorga e prorrogações das concessões e permissões de servi-
ços públicos e dá outras providências. No capítulo I das disposições 
iniciais art.1º e o inciso V determinam sobre a concessão de explora-
ção do fornecimento de energia elétrica:

Art. 1o Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando 
couber, de permissão, nos termos da Lei no 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras pú-
blicas de competência da União:
V - exploração de obras ou serviços federais de barra-
gens, contenções, eclusas, diques e irrigações, precedi-
das ou não da execução de obras públicas;

Sujeita a Lei 8987/95 anteriormente citada e comentada esta 
legislação específica do fornecimento do serviço de energia elétrica. 
Compete ao Poder Público, deste modo, fiscalizar através dos ór-
gãos responsáveis a prática de comércio conforme os instrumentos 
legais disponibilizados; bem como, compete a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), órgão nacional, a responsabilidade em fis-
calizar a comercialização da energia.

A geração de energia em usinas hidrelétricas segue critérios e 
procedimentos específicos para garantir a produção da mesma com 
segurança. Na construção das unidades geradoras são demarcadas 
as áreas de utilidade pública para formação do lago reservatório de 
água, com cotas previamente definidas em projetos, assim como 
áreas de preservação ao longo do perímetro do mesmo. As áreas 
do entorno da usina, portanto, objetivam proteger o reservatório da 
usina, bem como manter a vida útil da mesma. 

1 A concessão de serviços públicos, regulada, portanto, inicialmente no artigo 
175 da Constituição Federal de 1988 e nas demais legislações. Nas cláusulas 
dos contratos de concessão, a Lei assegura ao Poder Público, ao cidadão e a 
prestadora de serviço os direitos e garantias. Mas, é necessário considerar o papel 
da legislação na manutenção das obrigações vinculadas a concessão. Assim, como 
função fiscalizadora do Poder Público, pois, toda falha acarreta consequências 
imediatas e diretas ao cidadão, consumidor, que delegou em seu represente legal 
a responsabilidade de representá-lo, resguardando o bem da coletividade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm
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Os potenciais de energia hidráulica e os bens de domínio hí-
drico pertencem ao regime dos bens públicos2. O bem de proprieda-
de pública irá atender aos interesses daqueles representados pelo 
Estado. Portanto, sendo, o fornecimento de energia elétrica, no Bra-
sil, em percentuais elevados, através da exploração de recursos hí-
dricos, cabe a União regular sua exploração.

Com o objetivo de regularizar a apropriação da água com vis-
tas a sua utilização como fonte geradora de energia elétrica, esta-
belecendo mecanismos que assegurem o uso sustentável da água, 
entrou em vigor o Código de Águas regulamentado pelo Decreto 
24.643 em 10 de julho de 1934, norma que possui mais de 80 anos 
de existência e encontra-se em vigência até os dias atuais.

Os potenciais de energia hidráulica são vistos por Floriano de 
Azevedo Marques Neto (2021) como: bem intangível, imaterial, autô-
nomo, dotado de conteúdo econômico. Na Constituição da República 
Federativa Brasileira esses potenciais estão previstos como bens pú-
blicos pertencentes à União.

A definição dos potenciais de energia hidráulica é determina-
da por condições geográficas, topográficas, hídricas, ambientais, na-
turais ou não, que podem em tese ser utilizadas para gerar energia 
elétrica por processos hidráulicos. Portanto, o potencial advém das 
forças da natureza, o Estado ou aquele que lhe representa injeta re-
cursos públicos ou privados, para aperfeiçoar, incrementar e explorar 
esses potenciais (NETO, 2021). O aproveitamento das quedas de 
água como potenciais de energia hidráulica pode ser justificado e 
legalmente instituído, para a criação de meios que assegure o forne-
cimento de energia.

Nas palavras de Francisco Azevedo Marques Neto (2013), 
portanto, se um rio que nasce e deságua no mesmo Estado fede-
rado possui um potencial de energia hidráulica, sobre esse recurso 
da natureza se alocam dois bens com titularidades diferentes. O rio 
pertence ao domínio estadual, já o potencial cuja finalidade é gera-

2 Os bens públicos, segundo Celso Antonio Bandeira de Mello (2007, p. 55): Bens 
públicos são todos os bens que pertencem as pessoas jurídicas de Direito Público, 
isto é, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, respectivas autarquias e 
fundações de Direito Público (estas últimas não passam de autarquias designadas 
pela base estrutural que possuem), bem como os que, embora não pertencentes a 
tais pessoas, estejam afetados a prestação de um serviço público. 
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ção de energia elétrica pertence à União que por ela é explorável 
exclusivamente, de maneira direita ou indireta.

Antes da construção dessas hidrelétricas é realizado um Es-
tudo Prévio de Impacto Ambiental, mencionado em legislação ordiná-
ria, no Decreto 88.351 de 1983, em seu artigo 18, parágrafo primeiro 
que incumbiu ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a 
fixação dos critérios básicos, entre eles a elaboração do Estudo Pré-
vio de Impacto Ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental. 
Os documentos com as informações do estudo prévio serão subme-
tidos ao órgão Estadual competente e ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em caráter 
supletivo para aprovação do licenciamento de empreendimentos que 
modifiquem de maneira significativa o meio ambiente3. O Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA) trará a síntese com todos os dados 
pesquisados, observados e registrados durante os estudos desenvol-
vidos pela equipe multidisciplinar4.

A articulação entre o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA) e entidades vinculados ao sistema observam, fiscalizam 
todas as atividades que demandam exploração dos recursos natu-
rais no intuito de preservar. A autorização para utilização de recur-
sos naturais será pelo órgão competente dentro do Estado em que o 
recurso se localiza e será explorado. Também, a autorização estará 
submetida a toda legislação vigente no território nacional. 

3 Segundo o Decreto nº 99.274, de 6 de Junho de 1990, art. 17: “A construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente, 
integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis”.

4 As fases das atividades técnicas essenciais realizadas pela equipe multidisciplinar 
segundo o Autor José Afonso da Silva (2009) são: diagnóstico ambiental da área 
que compreende área que sofrerá influência do futuro empreendimento; limites 
geográficos; descrição dos recursos ambientais e suas interações; análise dos 
impactos ambientais do projeto e suas alternativas. Portanto, é a avaliação dos 
impactos ambientais sejam eles negativos ou positivos, longos, ou curtos, diretos 
ou indiretos, gerados nas fases de implantação e operação da atividade. A outra 
etapa é a definição de medidas mitigadoras que compreende encontrar mecanismo 
de solução para evitar um impacto negativo no meio ambiente. A etapa seguinte é 
o programa de acompanhamento que se trata da observação para prever possíveis 
deslindes ambientais durante a fase de instalação do empreendimento e execução 
das atividades.
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A concessão do serviço público de fornecimento de energia 
elétrica deve respeitar os critérios técnicos e legais. No caso das usi-
nas hidrelétricas que sua base está sustentada nos recursos hídri-
cos os critérios do estudo e dos projetos, das equipes técnicas, irão 
compreender diferentes etapas que envolvem as seguintes ações: 
proposição do projeto  do novo rumo dos leitos dos rios; identificação 
e reconhecimento das regiões que serão ambientalmente atingidas; 
a criação de reservatórios artificiais, que tem por objetivo armazenar 
água proveniente de chuvas intensas e que será utilizada para con-
trole de vazão em períodos de seca.

As áreas alagadas se formam em consequência da retenção 
da água dos rios através das barragens cujos pontos mais profundos, 
via de regra, se posicionam onde antigamente corria o leito natural 
do rio. Devido a inundação na formação do reservatório, as áreas 
com vegetação que circundam os reservatórios são denominadas fai-
xas de segurança. As faixas de segurança são áreas desapropriadas 
para as concessionárias que tem o direito de exploração dos poten-
ciais de energia hidráulica através das usinas hidrelétricas5.

No caso as áreas que contém faixas de segurança dos reser-
vatórios de usinas hidrelétricas são expropriadas por utilidade públi-
ca. A utilidade pública é definida pelo Decreto-Lei n.º 3.365/41, alte-
rado pelo Decreto-Lei nº 856, de 1969, e prevê no art. 5º: Art. 5º Con-
sideram-se casos de utilidade pública: f) o aproveitamento industrial 
das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica. 

As áreas desapropriadas que contém a faixa de segurança, são 
bens públicos de uso especial, pois objetivam propiciar as condições se-
guras de geração de energia elétrica, para a prestação de serviço público 
essencial o fornecimento de energia elétrica, conforme dispõe o artigo 99, 
inciso II do Código Civil. Tecnicamente faixa de segurança do reservatório 
de usina hidrelétrica conforme Elton Fernando Rossini Machado é:

A área delimitada e preparada para possíveis inunda-
ções, decorrentes de atividade extraordinárias da usina. 
Ou seja, é espaço reservado as margens do leito represa-

5 A instituição da faixa de segurança ocorre pela desapropriação das terras ao redor 
dos reservatórios. A desapropriação é um instituto de direito público, conceituado 
por Maria Sylvia como um “procedimento administrativo pelo qual o poder público 
ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade 
pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o 
por justa indenização”.
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do, ou borda de reservatório, objetivando receber águas 
em hipóteses excepcionais, levando em consideração a 
impossibilidade de armazenamento do reservatório, ou 
mesmo a necessidade urgente de abertura de todas as 
comportas da usina para não ocorrer danos nas estrutu-
ras (MACHADO, 2012, p. 47).

Portanto, a área ao entorno do reservatório é delimitada em 
função da segurança da barragem e para prevenir possíveis danos 
materiais e até de pessoas que se alocam nos espaços não permi-
tidos. Para delimitação das faixas de segurança são estabelecidos, 
critérios técnicos, respeitando e sendo alocada conforme a altitude 
(cota) em relação ao nível do mar. Igualmente, esta definição respei-
tará o projeto de ordem técnica realizado por profissional qualificado 
na área.

Conforme artigo 3º e parágrafo primeiro da Resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nº 302 de 20 de 
março de 2002, determina:

Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área 
com largura mínima, em projeção horizontal, no entorno 
dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível má-
ximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados 
em áreas urbanas consolidadas e cem metros para áreas 
rurais;
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios arti-
ficiais de geração de energia elétrica com até dez hecta-
res, sem prejuízo da compensação ambiental.
III - quinze metros, no mínimo, para reservató-
rios artificiais não utilizados em abastecimento pú-
blico ou geração de energia elétrica, com até vinte 
hectares de superfície e localizados em área rural. 
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, 
previstos no inciso I, poderão ser ampliados ou reduzi-
dos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros, 
conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no 
plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório 
se insere, se houver.

Nestas áreas de preservação permanente as dimensões das 
faixas de segurança seguem os critérios de medida com uma largura 
mínima de 100 metros horizontais em áreas rurais, e 30 metros em 
áreas urbanas, a partir da cota máxima de operação do reservatório 
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em áreas rurais. Essa metragem pode ser aumentada ou reduzida 
observando o patamar mínimo de 30 metros, conforme estabeleci-
do no licenciamento ambiental da usina hidrelétrica e no plano de 
recursos hídricos da bacia onde o reservatório está localizado, se 
houver. Todavia, estas faixas de segurança estão contidas em áreas 
desapropriadas por utilidade pública, essas áreas serão associadas 
a produção de energia elétrica, e a prestação de serviço público.

O atual código florestal, instituído pela lei 12.651 de 25 de 
maio de 2012, em seu artigo 3º, inciso II, preceitua que se enten-
de por área de preservação permanente: área protegida, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiver-
sidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas. O artigo 4º inciso 
III da referida Lei preceitua que é considerada área de preservação 
permanente em zonas rurais e urbanas, as áreas entorno dos reser-
vatórios de águas artificiais decorrentes de barramento ou represa-
mento, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento.

Dispõe o artigo 62 da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, que 
reservatórios artificiais com finalidade de abastecimento de água ou 
geração de energia elétrica que integram contrato de concessão as-
sinados antes da Medida Provisória nº 2.166-67 de 24 de agosto de 
2001, a faixa de Área de Preservação Permanente será a distância 
entre o nível máximo operativo e a cota máxima maximorum. Explica 
Paulo Junqueira (2021, s.p), que essa distância é “a cota máxima per-
mitida para operação do reservatório, (borda superior das comportas 
do vertedor)”. Essa cota (faixa variável) é definida de acordo com a to-
pografia do terreno em que se localiza a barragem, mais estreita para 
áreas mais íngremes e mais largas para áreas mais planas.

Intituladas como faixas de segurança das usinas hidrelétricas 
ou bordas dos reservatórios são as áreas no entorno dos reservató-
rios de água artificiais, decorrentes do barramento ou represamento 
de cursos de águas naturais, na faixa definida na licença ambiental 
do empreendimento. Ou seja, são conhecidas como áreas de preser-
vação permanente, conforme artigo conforme artigo 3º da Resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, nº 302 de 20 
de março de 2002.



131

Embora, legalmente estabelecidos todos os critérios para de-
finição e respeito ao meio ambiente e a utilização dos recursos na-
turais, o que se vê nas áreas em torno dos reservatórios de usinas 
hidrelétricas é a ocupação indevida. São, pescadores, empresários 
no ramo de extração de areia, construção de clubes com a finalidade 
de áreas de lazer, construção de moradia, diferentes formas de cultu-
ra agrícola, pecuária, etc. Conforme o explicitado até então, fica claro 
que essas áreas vêm sendo ocupadas indevidamente. São espaços 
de posse direita das concessionárias que prestam o serviço público 
de fornecimento de energia elétrica.

2. Da reintegração de posse nas áreas de faixa de segurança no 
entorno dos reservatórios das usinas hidrelétricas

As áreas ocupadas nos espaços de posse direta das conces-
sionárias, possuem “qualidade que a natureza jurídica da proprie-
dade lhe confere, mas também pelo pagamento da indenização e 
contrato de concessão firmado com a União” (MACHADO, 2012, p. 
72). A concessionária dessa maneira possui direito de ser restituída 
no caso de esbulho ajuizando ação de Reintegração de posse das 
áreas de faixa de segurança indevidamente ocupadas. 

O art.1.210 do Código Civil regulamenta a matéria, dispondo 
o seguinte: 

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso 
de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de vio-
lência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 

A atual doutrina e jurisprudência entende que quem ocupa 
área de faixa de segurança, ocupa área indisponível e insuscetível 
de ocupação por tratar-se de bem público de uso especial, pois são 
inalienáveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva (usucapião), con-
forme artigo 100 e 102 do Código Civil se trata de detentor, por não 
configurarem posse a particulares, cabendo, portanto, o ajuizamento 
da ação de reintegração de posse pela concessionária. 

A primeira importância da ação de reintegração de posse é a 
conservação, desocupação das áreas de preservação permanente. 
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As áreas de preservação permanente são constituídas de vegetação 
nativa que segundo especialistas permitem a conservação da diver-
sidade de espécies de plantas e animais, protege os cursos de água 
da poluição, controlam a erosão e assoreamento do solo, regulam 
as condições climáticas evitando inundações. Portanto, a ação de 
reintegração de posse protege as áreas de preservação permanente 
diretamente e indiretamente tutelam o direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado. 

Encontramos uma das definições para meio ambiente no livro 
Direito Ambiental Constitucional de autoria de Jose Afonso da Silva:

Meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de ele-
mento naturais, artificiais e culturais que propiciem o 
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 
formas. A integração busca assumir uma concepção uni-
tária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e 
culturais (CONTI, 1990, apud SILVA, 2009, p. 20).

A reintegração das áreas de preservação que integram o meio 
ambiente, nesta exposição as áreas ao entorno dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas, garante a efetividade do direito ao meio ambien-
te ecologicamente equilibrado, que pertence a todos, incluindo as 
gerações presentes e as futuras, sejam brasileiros ou estrangeiros 
(SILVA, 2009).

Todavia a ação de reintegração de posse pelas concessioná-
rias obsta o ajuizamento da ação civil pública que é definida como:

É a ação que visa proteger a coletividade, responsabili-
zando o infrator por danos causados ao meio ambiente, 
ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico, a qualquer outro interesse, bem como a direito 
difuso ou coletivo. Poderá ser proposta pelo Ministério 
Público, pela Defensoria, pela União, pelos Estados e pe-
los Municípios, por autarquias, empresas públicas, fun-
dações, sociedades de economia mista e associações 
interessadas, pré-constituídas há pelo menos um ano. 
Se houver desistência infundada ou abandono da ação, 
será facultado ao representante do Ministério Público dar 
prosseguimento à demanda, em substituição ao titular 
originário (TJDFT, 2013, s.p).

A preservação das áreas em tornos dos reservatórios de usi-
nas hidrelétricas constitui um direito coletivo, pois como já dito acima 
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essas áreas constituem a proteção ao direito do meio ambiente eco-
logicamente equilibrado. 

As concessionárias integram o polo passivo na ação civil públi-
ca. Por serem possuidoras diretas, têm responsabilidade civil ambien-
tal pela degradação, por não exercerem a fiscalização dessas áreas. 
A responsabilidade da concessionária é extracontratual, “pois inexiste 
vínculo entre o concessionário e os usuários ou terceiros (BLANCHET, 
2001, p. 138)”. É objetiva, pois, se trata de uma atividade de risco, in-
depende de culpa.  A responsabilidade objetiva ambiental a qual está 
sujeita à concessionária encontra-se sedimentada no o artigo 14º, pa-
rágrafo primeiro da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela le-
gislação federal, estadual e municipal, o não cumprimen-
to das medidas necessárias à preservação ou correção 
dos inconvenientes e danos causados pela degradação 
da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
I - à multa simples ou diária, nos valores corresponden-
tes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, 
agravada em casos de reincidência específica, conforme 
dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela 
União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Fede-
ral, Territórios ou pelos Municípios.
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo Poder Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
 IV - à suspensão de sua atividade.
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Esta-
dos terá legitimidade para propor ação de responsabilida-
de civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A concessionária que presta o serviço público de geração de 
energia elétrica, possui como objeto do contrato de concessão firma-
do entre O Poder Concedente (União) e a Concessionária, a explo-
ração pela Concessionaria dos potenciais de energia hidráulica por 
meio de centrais geradoras (usinas hidrelétricas). O objeto é uma 
clausula essencial do contrato de concessão. Essa clausula está pre-
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vista no art. 23 inciso I, da Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. Uma 
clausula essencial necessariamente figura na minuta de contrato que 
acompanha o edital de licitação. A fiscalização, preservação, das fai-
xas de segurança das usinas hidrelétricas possibilita a geração de 
energia elétrica de maneira segura, eficaz e satisfatória. 

A faixa de segurança é um componente que possibilita a ade-
quada prestação do serviço público de geração de energia elétrica. 
A prestação de serviço público de geração de energia elétrica, suas 
instalações e equipamentos, sofrem fiscalização pelo poder conce-
dente. A fiscalização pelo poder concedente objetiva a verificação da 
correta prestação do serviço público. Todavia a fiscalização é feita 
para “evitar que a qualidade do serviço seja prejudicada de forma 
irreversível, pois através da Fiscalização, ao se detectar falhas existe 
um dever de notificar o concessionário e exigir a correção” (BLAN-
CHET, 2001, p. 131).

A qualidade da prestação de um serviço público é auferida 
através de critérios, indicadores (resultam em avaliação quantitativa, 
numérica), fórmulas (parâmetros + indicadores), parâmetros (pes-
quisa de opinião) estabelecidos no próprio contrato de concessão 
(BLANCHET, 2001).

A importância da ação de reintegração de posse das faixas 
de segurança reside do fato faixa ser um dos componentes para que 
exista uma prestação de serviço público de geração de energia elé-
trica de qualidade.

É importante ressaltar que as faixas de segurança têm como 
função evitar o assoreamento do reservatório para que ele possa 
operar com toda sua capacidade para geração de energia elétrica. 
Caso as faixas de segurança não estejam protegidas, fiscalizadas, a 
capacidade do reservatório torna-se comprometida o que prejudicará 
qualidade da prestação do serviço público de geração de energia 
elétrica. 

Se através da fiscalização constatar-se que o serviço não está 
sendo prestado com qualidade e existir a notificação do concessioná-
rio para fazer as devidas correções, mas se o mesmo não executar, 
o poder concedente haja vista o descumprimento de disposições le-
gais, contratuais deverá intervir na concessão, conforme dispõe o art. 
32 da Lei 8.987/95. 
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A intervenção na concessão consiste em ato administrativo 
não discricionário, pois uma vez verificado em concreto motivo, ina-
dequação do objeto da outorga, ou inobservância de norma contra-
tual, regulamentar ou legal, o poder concedente, ou permitente tem 
o dever de intervir. 

A intervenção é publicizada por decreto declaratório que con-
terá o interventor designado, prazo de duração, objetivos e limite a 
serem observados pelo interventor. Após o decreto será instaurado 
um processo administrativo que vai apurar a ocorrência dos erros 
apontados pela fiscalização, fatos que motivaram a intervenção, ido-
neidade da medida, responsabilidade dos envolvidos. O prazo de 
conclusão do processo é 180 dias (BLANCHET, 2001). 

Se ficar comprovada a procedência da medida, a responsabili-
dade do concessionário pela má prestação do serviço público existirá 
a intervenção definitiva que provocará a extinção da concessão.

Conclusão

A produção e o fornecimento de energia elétrica, através da 
geração nas usinas hidrelétricas é indispensável na contempora-
neidade. Com o aporte legal definindo sua exploração e impedindo, 
práticas que lesam o cidadão e o meio ambiente, neste momento 
da história, não há alternativa melhor e mais limpa que tal forma de 
produção.

Para que ocorra a prestação de serviço público de geração de 
energia elétrica pelas usinas hidrelétricas, estas precisam funcionar 
em perfeitas condições. Os reservatórios artificiais devem operar com 
toda capacidade o que é possível em razão das faixas de segurança 
em torno dos reservatórios.  As áreas ao seu entorno não podem ser 
ocupadas por particulares, pois as faixas de segurança possuem a 
função de proteção da integridade do reservatório, evitando o seu 
assoreamento. As faixas de segurança constituem componente das 
usinas hidrelétricas e são parte fundamental para que exista uma 
prestação de serviço público de geração e fornecimento de energia 
elétrica de qualidade e com segurança. 

Se o serviço público não possui adequação, qualidade e se-
gurança, o poder concedente poderá intervir, instaurar processo ad-
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ministrativo, responsabilizar a concessionária ou concessionário e 
intervir definitivamente o que levará a extinção da concessão. 

A reintegração das faixas de segurança é importante para que 
o reservatório opere com toda capacidade projetada, evitando a má 
prestação do serviço público que origina uma responsabilidade civil 
contratual por descumprimento do objeto do contrato de concessão e 
demais dispositivos legais.

Uma vez que as faixas de segurança estão situadas em área 
de preservação permanente, e quando ocupadas por particulares 
configuram ilícito ambiental. Cabe à concessionária através da ação 
de reintegração de posse desocupar essa área, evitando a propositu-
ra de ação civil pública, que poderá responsabilizá-la ambientalmen-
te de forma objetiva. 

Dessa forma, se percebe a importância ambiental da reinte-
gração das faixas de segurança em torno dos reservatórios de usi-
nas hidrelétricas. Essas áreas “garantem a efetividade do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, que pertence a todos, 
incluindo as gerações presentes e as futuras, sejam brasileiros ou 
estrangeiros” (SILVA, 2009, p. 53).

Apesar da reintegração de posse ser o instrumento jurídico 
cabível para cessar a posse ilegítima, o ideal é a composição ami-
gável para se evitar maiores demandas ao judiciário, sem a necessi-
dade das ações de pedido de reintegração de posse, cumulada com 
pedido de demolição de benfeitorias e cominação de pena legal para 
que de forma consensual resolva a demanda. Evitando assim, a ação 
judicial pela concessionária que em alguns casos são improcedentes 
em primeiro grau. Garantindo, desta forma a coletividade o forneci-
mento de energia.
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RESUMO
Esse estudo retrata a realidade da Comunidade São Rafael, espaço 
urbano localizado na cidade de João Pessoa, no tocante aos seus im-
pactos ambientais, visto sob a ótica do direito ambiental, sendo, portan-
to, um estudo de caso em cuja pesquisa, além do contato direto com 
a Associação de Moradores do local para coleta de dados no campo, 
mediante pesquisa documental com levantamento de informações nos 
registros da instituição, utilizou-se ainda a pesquisa bibliográfica para 
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obtenção do referencial teórico, a pesquisa exploratória para conheci-
mento e descrição da realidade atual desse espaço urbano e o método 
dedutivo de análise, considerando a legislação que trata de crimes e 
infrações ambientais relacionando-a ao caso concreto. O objetivo do 
estudo foi de descrever os impactos ambientais causados pela ação 
antrópica dos moradores da Comunidade São Rafael, bem como de 
destacar a sua forma de organização, infraestrutura, atividades produ-
tivas, aspectos culturais, religiosos e recreativos. O estudo conclui que 
os impactos ambientais urbanos da Comunidade São Rafael em João 
Pessoa, assemelham-se aos que ocorrem na maioria das cidades bra-
sileiras, havendo ocupação desordenada, carência de infraestrutura, 
degradação ambiental e várias ordens e magnitudes. 
Palavras-Chave: Impactos Ambientais Urbanos. Comunidade São 
Rafael. Direito Ambiental. Crimes e Infrações Ambientais.

ABSTRACT
This study portrays the reality of the São Rafael Community, an urban 
space located in the city of João Pessoa, with regard to its environ-
mental impacts, seen from the perspective of environmental law, being, 
therefore, a case study in which research, in addition to direct contact 
with the Local Residents Association to collect data in the field, through 
documentary research with survey of information in the institution’s re-
cords, bibliographical research was also used to obtain the theoretical 
framework of the research, exploratory research for knowledge and 
description of reality current of this urban space and the deductive me-
thod of analysis, considering the legislation that deals with environmen-
tal crimes and infractions relating it to the concrete case. The objective 
of the study was to describe the environmental impacts caused by the 
anthropic action of the residents of the São Rafael Community, as well 
as to highlight its form of organization, infrastructure, productive activi-
ties, cultural, religious and recreational aspects. The study concludes 
that the urban environmental impacts of the São Rafael Community in 
João Pessoa are similar to those that occur in most Brazilian cities, with 
disorderly occupation, lack of infrastructure, environmental degradation 
and several orders and magnitudes.
Keywords: Urban Environmental Impacts. Community of San Rafael. 
Environmental Law. Environmental Crimes and Offenses.
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INTRODUÇÃO

Estudos sobre impactos ambientais urbanos levam em con-
sideração o crescimento desordenado e acelerado das cidades, 
trazendo consigo mudanças causadas pela ação antrópica sobre o 
meio ambiente, fenômeno este que pode ser observado nas cida-
des brasileiras, independente do seu porte. Trata-se de um assunto 
complexo, sobretudo diante da emergência da crise ambiental que 
se acentua cada vez mais em escala global atingindo a todos indis-
tintamente de sua condição econômica, passando a ser um desafio 
a ser enfrentado pela sociedade e pelo Estado em resposta ao que 
estabelece o artigo 225 da Constituição de 1988.

A complexidade inerente ao assunto, impactos ambientais ur-
banos serviu como motivação para a pesquisa de um caso concreto, 
o da Comunidade São Rafael1 na cidade de João Pessoa, cuja ocu-
pação foi iniciada em 1946, quando chegaram seus primeiros mora-
dores e, atualmente conta com aproximadamente com 500 residên-
cias e cerca de 3.500 habitantes instaladas às margens de um dos 
braços do Rio Jaguaribe, um dos maiores rios urbanos entre os que 
cortam o espaço urbano da cidade, assoreado, degradado e poluído.

O despertar para a necessidade do estudo desse caso con-
creto, se deu no sentido de buscar entender como problema de pes-
quisa: como a situação chegou ao ponto de comprometer a qualidade 
ambiental desse importante recurso hídrico, bem como de averiguar 
as condições das habitações, a forma de organização, infraestrutura, 
atividades produtivas, aspectos culturais, religiosos e recreativos. E, 
ainda sobre que intervenções o poder público está efetuando atual-
mente para melhorar tais impactos na Comunidade São Rafael?

Trabalhamos com a hipótese de que a responsabilidade pelo 
saneamento dos problemas da comunidade São Rafael é atribuída 
aos seus próprios moradores, à sociedade e ao poder público, sendo 
vista como responsabilidade compartilhada conforme dicção do arti-
go 225 da Constituição Federal de 1988; sendo a parte que compete 
ao poder público, reforçada através do artigo 227 da Constituição do 
Estado da Paraíba de 1989. Foi ainda considerado o artigo 168 da 

1 Os dados aqui apresentados foram colhidos pelo autor em pesquisa de campo 
junto à Associação de Moradores da Comunidade em 13 de agosto de 2020.
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Lei Orgânica do Município de João Pessoa de 1990, que estabelece 
a responsabilidade do Município em assegurar esse direito consti-
tucional. A hipótese de estudo pautou-se, também pelo que reza a 
lei nº 9.605/98, no que respeita ao enquadramento dos impactos re-
lacionados ao caso concreto, seja como crime seja como infrações 
ambientais.

O objetivo perseguido foi no sentido de descrever os impactos 
ambientais causados pela ação antrópica dos moradores da Comu-
nidade São Rafael, bem como de destacar a sua forma de organiza-
ção, infraestrutura, atividades produtivas, aspectos culturais, religio-
sos e recreativos, estudo efetuado sob a ótica do direito ambiental, 
no seu viés constitucional, administrativo e penal.

Para atingir esse objetivo foram aplicados os seguintes proce-
dimentos metodológicos: estudo de caso, em cuja pesquisa, além do 
contato direto com a Associação de Moradores do local para coleta 
de dados no campo, mediante pesquisa documental com levanta-
mento de informações nos registros da instituição, utilizou-se a pes-
quisa bibliográfica para obtenção do referencial teórico; pesquisa 
exploratória para conhecimento e descrição da realidade atual des-
se espaço urbano e o método dedutivo de análise, considerando a 
legislação que trata de crimes e infrações ambientais relacionando-a 
ao caso concreto.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO AMBIENTAL NA TUTELA 
DO MEIO AMBIENTE E SUAS FORMAS DE ATUAÇÃO

Amado (2017), Rodrigues (2020), Sirvinskas (2020) deixam 
claro que a tutela do meio ambiente tem como marco a lei 6.938/81, 
a qual nasceu com autonomia valorativa e inovou ao estabelecer os 
princípios, os instrumentos e os objetivos da Política Nacional do 
Meio Ambiente. Importante esclarecer que, como garantias à sua im-
plementação, a lei 6.938/81 previu o Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA), alterou o regime de responsabilidade civil por dano ambiental, 
a qual passou a ser objetiva e integral, e conferiu a legitimidade ex-
clusiva do Ministério Público para ingressar com a ação civil pública 
ambiental, ou seja, a partir desse marco jurídico pode-se dizer que 
tem início a tutela efetiva do meio ambiente.
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Nas palavras de Rodrigues (2020, p. 62) “a tutela do meio 
ambiente foi içada à categoria de direito expressamente protegido 
pela Constituição”. Além de trazer um capítulo específico sobre meio 
ambiente, a Constituição Federal de 1988, faz diversas outras men-
ções ao longo de todo o seu texto sobre o meio ambiente. Importante 
ressaltar que o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho 
e o meio ambiente artificial encontram-se tutelados em diplomas es-
pecíficos. Posicionando-se a esse respeito Rodrigues (2020, p. 78, 
grifos originais), diz que o meio ambiente artificial encontra sua tute-
la em outras disciplinas, tais como “o direito urbanístico, o direito 
econômico, o direito do trabalho”.

Importante consignar que em sendo preocupação e dever 
de todos, a preservação e proteção ambiental, com visitas ao equi-
líbrio e a sustentabilidade no uso dos recursos ambientais, o Estado 
da Paraíba também cuidou de garantir uma lei voltada para o meio 
ambiente. Assim a exemplo do que ocorre no texto da Constituição 
Federal de 1988, inseriu um capítulo tratando “da proteção do meio 
ambiente e do solo”, em sua Constituição cujas normas contidas nos 
seus artigos 227 a 235, seguem o mesmo disciplinamento do texto 
constitucional (PARAÍBA, 1989).

No Município de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, 
cidade com uma extensa área verde de mata do bioma Mata Atlânti-
ca, e biodiversidade riquíssimas os legisladores, em sintonia com a 
tendência mundial se preocuparam com a política de proteção e ges-
tão dos recursos ambientais, e seguindo as normas legais da Cons-
tituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1999, no ano 
de 1990 os vereadores promulgaram na Lei Orgânica do Município, 
diploma legal cujo artigo 168 diz que “O município deverá atuar no 
sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à qualidade de vida” (JOÃO PESSOA, 1990).

Cabe assinalar, como parte do aparato jurídico sobre a defesa 
do meio ambiente, avanço importante na legislação do Município de 
João Pessoa, com a aprovação e implementação de uma política 
efetiva de proteção ambiental, através dos regramentos expressos 
na Lei Complementar nº 29, de 5 de agosto de 2002 que instituiu 
o Código de Meio Ambiente e dispôs sobre o Sistema Municipal de 
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Meio Ambiente (SISMUMA), no qual está posto a sua fundamentação 
jurídica (JOÃO PESSOA, 2002).

O equilíbrio ecológico, bem jurídico objeto da tutela do direito am-
biental, aludido na Constituição Federal de 1988, na Constituição do Es-
tado da Paraíba de 1989, na Lei Orgânica do Município de João Pessoa 
de 1990 e no Código de Meio Ambiente do Município de João Pessoa de 
2002, destacam os recursos ambientais como direito de todos, bem co-
mum do povo e, portanto, deve se preservado para a presente e futuras 
gerações. Em todos esses diplomas legais se encontram as três formas 
de atuação do direito ambiental: preventiva, reparadora e punitiva.

A primeira decorre da possibilidade de causar dano ou degra-
dação ambiental, perecimento de espécies, exaurimento de recur-
sos, ou seja, seu escopo consiste em estabelecer mecanismos de 
prevenção contra qualquer ato lesivo ou danoso ao meio ambiente. 
A segunda forma de atuação do direito ambiental é a reparadora, a 
qual está disposta explicitamente no art. 225 da Constituição Federal 
de 1988, referente ao § 1º, inciso I e § 2º estabelecendo que para 
assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado deve-se promover o manejo adequado dos recursos ambien-
tais e recuperar aquilo que for degradado.

A terceira forma de atuação do direito ambiental é a punitiva, 
prevista na lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente (FIGUEIREDO FILHO; MENEZES, 2014). Nesse contex-
to, é pertinente esclarecer que do art. 70 a 76 da lei 9.605/98, tra-
tam sobre a infração administrativa em que se sobressai o dever dos 
poderes constituídos em acompanhar, fiscalizar e punir aqueles que 
agridem o meio ambiente. Assim sendo, os órgãos competentes para 
tal se não exercem sua função serão passivos de sanções expostas 
nestes artigos citados onde se estipula prazos para o andamento do 
processo, elenca as formas e valores das sanções.

ANOTAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORREN-
TES DA URBANIZAÇÃO NAS CIDADES BRASILEIRAS

O art. 1º da Resolução nº 1 de 1986 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA) considera impacto ambiental qualquer al-
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teração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio am-
biente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saú-
de, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais 
e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; e qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986).

Os impactos ambientais decorrentes da urbanização nas ci-
dades brasileiras são graves e decorrem da forma como o homem 
interage com a natureza. Nesse contexto surge a questão do cres-
cimento informal e dos problemas ambientais daí decorrentes (PAS-
QUALOTTO; SENA, 2020). Não são poucos os bens ambientais 
impactados com a urbanização das cidades brasileiras, fenômeno 
social que apresenta aspectos contraditórios: de um lado, gera bene-
fícios trazidos pelo crescimento econômico e, de outro lado, produz 
custos ambientais e sociais importantes, ou seja, gera um passivo 
ambiental com cujo ônus toda a sociedade deve arcar.

Um dos principais bens ambientais impactados é o solo, re-
presentado pela ocupação irregular do solo urbano, resultado de 
ocupações que ferem a legislação ambiental e trazem consigo vários 
outros problemas. Vale salientar que esses loteamentos clandestinos 
são construídos à margem da legislação ambiental, urbanística, pe-
nal e civil, onde são abertas ruas, demarcando lotes sem qualquer 
controle do poder público, traduzindo dessa forma as implicações 
jurídicas decorrentes desse ilícito, aspecto referendado por Alves e 
Lotoski (2018), com os quais concordamos a partir da perspectiva 
dos estudos de Sirvinskas (2020) de Fiorillo (2020) e de Stival (2020).

Outro bem ambiental impactado é a flora, através de desma-
tamento para ceder lugar às habitações, trazendo, como consequên-
cia, a redução da fauna e da flora local, não raras vezes atingindo 
espécies ameaçadas ou em vias de extinção. Trata-se, portanto, de 
ilícitos a serem combatidos com base na lei 9.606/98 que dispões 
sobre os crimes ambientais no Brasil (BRASIL, 1998).

A degradação dos recursos hídricos, consequência de ocu-
pações irregulares em área urbana, representa comprometimento 
da qualidade ambiental. Os recursos hídricos são bens ambientais 
de domínio público cuja utilização precisa ser controlada de modo a 
assegurar a sua disponibilidade futura. Tais recursos, conforme de-
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termina o art. 3º, V, da lei nº 6.938/81, bem como o art. 2º, IV, da lei 
nº 9.985/2000 são também tutelados pela Constituição de 1988 no 
aspecto concernente ao seu direito de uso, mas não de propriedade 
haja vista tratar-se, juridicamente falando, de “bem essencial à sadia 
qualidade de vida” (BRASIL, 1988), assinalam Figueiredo Filho e Me-
nezes (2014, p. 149).

Importante registrar que existem outros bens ambientais im-
pactados como resultado dos impactos trazidos pelas ocupações ir-
regulares nas áreas urbanas das cidades brasileiras, de sorte que 
esse estudo não abarcou todos os possíveis e previsíveis impactos 
decorrentes dessas ocupações, mas tão somente, aqueles que se 
fazem presentes na área tomada como campo de pesquisa: a Comu-
nidade São Rafael, na cidade de João Pessoa, capital do estado da 
Paraíba.

VISÃO PANORÂMICA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS 
NA COMUNIDADE SÃO RAFAEL EM JOÃO PESSOA-PB

Os impactos ambientais identificados na Comunidade São 
Rafael decorrem de alterações antrópicas promovidas pelos próprios 
residentes desse núcleo urbano, no qual as moradias, não só estão 
em desacordo com a legislação urbanística e ambiental, como estão 
localizadas em espaço urbano com restrição de uso: curso do rio Ja-
guaribe, levando a uma série de impactos como a destruição da mata 
ciliar que deveria proteger esse importante recurso hídrico da capital 
paraibana, aterramento de parte do seu leito para edificações de no-
vas habitações, lançamento de esgoto in natura dentro do rio, que se 
encontra poluído, assoreado, e, consequentemente, inundando as 
habitações mais próximas em época de chuvas.

É o que se vê ilustrado nas imagens 1 e 2. Entretanto, cabe assi-
nalar que os mananciais hídricos, de acordo com a lei nº 12651/12 (Có-
digo Florestal), são tipificados como Áreas de Preservação Permanente 
(APP), e, conforme a lei municipal nº 2.107/75, (Código de Urbanismo 
do Município de João Pessoa, atualizado em 2005), compõem a Zona 
Especial de Preservação Ambiental (ZEP), tendo como função prote-
ger e garantir a manutenção desses recursos, aspecto que torna essas 
áreas objeto de total preservação, sendo severas as limitações de uso, 
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aspecto primordial a ser considerado quando se trata de ocupação de 
terras, como é o caso do local em estudo.

Imagem 1. O esgotamento sanitário e o lixo 
tecnológico e doméstico presentes na paisa-
gem urbana da Comunidade, reprodução da 
degradação ambiental existente no local.
Fonte: Arquivo do pesquisador
Data: 27/10/2021

Imagem 2. Curso do rio Jaguaribe, poluído, 
degradado e aterrado para ceder lugar a ha-
bitações precárias e irregulares, descrição 
plausível de sua degradação ambiental.
Fonte: Arquivo do pesquisador
Data: 27/10/2021

Sobre a degradação do rio Jaguaribe é importante ressaltar o 
seguinte: 

Com 21 km de extensão, o Rio Jaguaribe recebe esgotos 
domésticos lançados ‘in natura’ por praticamente todo o 
comprimento, com destaque para os trechos onde há co-
munidades ribeirinhas, como o Chatuba/São José, São 
Rafael, Padre Hildon Bandeira, Vale das Palmeiras e 
Nova Esperança. [...] esgotos clandestinos, lixos, des-
matamento [...], a ocupação irregular das margens do 
rio Jaguaribe é a principal causa das enchentes em perío-
dos chuvosos (MODESTO, 2019, on-line, grifos nossos).

Espaços caracterizados pela presença de relevante valor am-
biental, a exemplo das Áreas de Preservação Permanente, as áreas 
de reserva legal e de Mata Atlântica, dentre outras, são usualmente 
alvos de invasões irregulares e de loteamentos clandestinos, cau-
sando danos ao equilíbrio ecológico, consideração esta que permi-
te estabelecer conexões entre os loteamentos realizados de forma 
irregular e a responsabilidade atribuída e estes pela ocorrência de 
uma degradação ambiental definitiva aspecto corroborado nas colo-
cações feitas pelo supracitado autor.

Stival (2020) esclarece que há institutos jurídicos que podem 
ser explorados visando a proteção ao meio ambiente, como é o caso 
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da responsabilidade solidária. A obrigação é solidária porque cada 
um dos poluidores pode ser compelido a sanar toda a poluição pro-
duzida ou a pagar a totalidade dos prejuízos, ainda que não tenha 
sido o único causador dos danos ambientais, seria o caso de atribuir 
responsabilidade não só aos moradores de Comunidade São Rafael, 
mas a todos os que contribuem para a degradação desse importante 
bem ambiental.

A regra geral é que são responsáveis todos os entes que te-
nham tido participação direta ou indireta, ou que tenham se beneficia-
do da atividade nociva ao meio ambiente. Quanto maior o espectro 
na responsabilização de pessoas a determinados eventos ou ativida-
des que possam trazer riscos ambientais, maior será a probabilidade 
de se prevenir o dano ambiental ou de repará-lo (STIVAL, 2020).

Dentro desse contexto é importante esclarecer que a urba-
nização desse local, poderia ter sido feita de forma planejada pelo 
poder público municipal, dentro do seu plano diretor. Entretanto, 
conforme se vê nas imagens 3 e 4, a ocupação do solo desse espa-
ço urbano foi acontecendo sem qualquer ingerência do governo mu-
nicipal, aspecto justificado, sob o prisma científico, segundo Dias et. 
al., (2014, apud ALVES; LOTOSKI, 2018, p. 21), do seguinte modo:

[...] as irregularidades na ocupação do solo ocorrem de 
diversas maneiras, como: pelo ponto de vista da titulari-
dade da terra; motivadas pela ausência de regularização 
nos órgãos municipais; ou, ainda pela inobservância das 
leis urbanísticas e ambientais. Porém, esse quadro oca-
siona diversos impactos negativos, tanto para as cidades 
quanto para a população em geral.

Conforme se vê nas imagens 3 e 4, os impactos negativos 
estão presentes na própria paisagem urbana, seja pelas precárias 
condições das habitações, da divisão do espaço entre as mesmas, 
da falta de infraestrutura de esgotamento sanitário, entre outras que 
serve para fortalecer e acentuar o desequilíbrio ambiental, causando 
muitas vezes, problema de saúde pública.
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Imagem 3. Detalhe da falta de infraestrutura 
da Comunidade e de suas habitações que 
convivem nesse espaço com o esgoto a céu 
aberto. Registre-se que além de moradias 
coexistem estábulos e pocilgas com as cria-
ções dos moradores em áreas contíguas a 
essas habitações.
Fonte: Arquivo do pesquisador
Data: 27/10/2021

Imagem 4. Detalhe da contribuição das habi-
tações da própria comunidade com o lança-
mento de esgoto para aquilo que deveria ser 
o leito do rio, ocupado por habitações, lança-
do in natura, juntamente com as águas servi-
das usada na limpeza do recinto das criações 
s de animais.
Fonte: Arquivo do pesquisador
Data: 27/10/2021

Observando o recorte teórico sobre a degradação ambiental 
de recursos hídricos, apresentado por Figueiredo Filho e Menezes 
(2014) podemos afirmar que, o aterramento das nascentes e de seu 
entorno tem representado uma das maiores ameaças aos recursos 
hídricos da cidade de João Pessoa, alterando de forma brusca este 
importante conjunto de bens ambientais, pois modifica drasticamente 
o fluxo hídrico natural, além de eliminar a cobertura vegetal e a fauna 
silvestre da área aterrada.

Foi possível constatar, através de relatos dos moradores que 
nas águas do rio Jaguaribe, as lavadeiras residentes nessa e em 
outras localidades, trabalhavam para sustentar suas famílias. Pes-
cadores capturavam o pescado que vendiam no mercado, gerando 
renda para lhes proporcionar o mínimo de dignidade que é prover 
o sustento de suas famílias, na época em que iniciou a ocupação 
da comunidade, até mais ou menos a década de 19702. Atualmente, 

2 Os dados desse estudo foram colhidos em pesquisa de campo, junto à Associação 
Comunitária do Bairro, através de arquivo de registros fotográficos que contam a 
história da Comunidade e de relato de pessoas que formam a sua diretoria.
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cerca de 70% de seus moradores exercem atividades diversas, a 
maioria delas fora da Comunidade, no setor público e no setor priva-
do. Aspecto importante a considerar sobre a degradação em curso 
nesse importante bem ambiental que corta a área da Comunidade 
está ilustrado nas imagens 5 e 6.

Imagem 5. Atividades produtivas desenvol-
vidas na Comunidade, reciclagem, criação 
de animais e comércio através de mercearia 
para venda de alimentos, são os mais signifi-
cativos. A criação de animais é suporte como 
fonte de alimentação das famílias.
Fonte: Arquivo do pesquisador
Data: 27/10/2021

Imagem 6. Habitações edificadas em alvena-
ria, no detalhe uma das igrejas evangélicas 
existentes na Comunidade. Percebe-se tam-
bém, aterramento com edificações ocupando 
o seu leito, aspecto presente em toda a exten-
são que margeia o rio.
Fonte: Arquivo do pesquisador
Data: 27/10/2021

Na Comunidade São Rafael existe atualmente vinte e nove 
(29) estabelecimentos comerciais, dos quais nove (9) são formali-
zados, ou seja, possuem registro no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e, portanto,  são dotados de personalidade jurídica, 
as demais são informais. A atividade de reciclagem foi registrada pelo 
pesquisador pela sua contribuição para com a preservação ambien-
tal, pois além de ajudar na conservação de recursos naturais como 
madeira, água e minerais, reduzindo a necessidade de extração de 
novas matérias-primas, ainda pode vir a ser tratada como atividade 
econômica, gerando emprego e renda para as pessoas envolvidas 
na atividade.

No tocante às práticas religiosas, identificou-se a existência 
e funcionamento de uma (1) igreja Católica, quatro (4) Protestantes, 
um (1) Terreiro de Umbanda e um (1) Centro Espírita, mostrando ser 
um dado relevante, pois, conforme assinala Freitas (2019, on-line), 
“as religiões têm um papel de grande importância, visto que podem 
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induzir seus fiéis a adotar práticas sadias de respeito aos recursos 
naturais e culturais”, contribuindo positivamente para a preservação 
ambiental.

Os aspectos culturais são trabalhados pela Associação de 
Moradores e pelo Instituto Voz Popular. Este último possui: rádio co-
munitária3 denominada de Voz Popular 9,7 FM, padaria comunitária 
e projetos sociais voltados para a comunidade, impactando positi-
vamente a divulgação de questões relacionadas ao meio ambiente. 
Trata-se de organizações importantes no que respeita à preservação 
ambiental, sobretudo das Comunidades instaladas em APP como é 
o caso da São Rafael.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Comunidade São Rafael, localizada no bairro do Castelo 
Branco em João Pessoa, faz divisa com a Comunidade Padre Hil-
don Bandeira no bairro da Torre, sendo interligadas por uma ponte 
metálica. A pesquisa de campo mostrou duas realidades dentro da 
Comunidade: uma em que a população vive situação mais estável do 
ponto de vista das condições ambientais e, outra mais complexa, em 
área de ocupação na Baiuca: composta por trinta e duas (32) unida-
des habitacionais, sem água encanada, iluminação pública, esgoto 
sanitário e endereçamento postal. Também existe criação de animais 
nesta área onde se percebe condição de extrema vulnerabilidade so-
cial e ambiental.

Foi observado como impacto ambiental que na Comunidade 
existe um (1) ponto de coleta de lixo, pois as ruas são estreitas, mui-
tos são apenas becos e não há condição de tráfego de veículos que 
fazem a coleta de resíduos domiciliares, a cargo da Empresa Muni-
cipal de Limpeza Urbana (EMLUR); uma (1) estação elevatória de 
esgoto da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA), que 

3 Na Comunidade São Rafael a rádio começou no ano de 2000, com a colocação 
de vinte caixas de som, caixinhas que eram feitas de compensado revestidas 
de zinco e possuíam auto falantes de 6’’ (seis polegadas), elas eram colocadas 
nos postes da comunidade, dessas vinte, dezoito ficavam na Comunidade São 
Rafael e duas caixas nos postes da Comunidade Padre Hildon Bandeira, uma 
comunidade vizinha localizada do outro lado do rio Jaguaribe no Bairro da Torre, 
Padre Hildon e São Rafael são ligadas por uma ponte de ferro que corta o Rio 
Jaguaribe (RÁDIO..., 2020).



151

não faz o recolhimento de esgoto da Comunidade e quando apre-
senta alguma falha técnica impacta negativamente o meio ambiente, 
contamina o solo, causa poluição odorífera e, consequentemente, 
afeta ainda mais o nível de poluição do Rio Jaguaribe.

Aspectos de impactos positivos observado na fase de coleta 
de dados da pesquisa no campo referem-se à existência de: um (1) 
chafariz onde existe disponibilidade de água potável; um (1) muro 
de arrimo que margeia a BR 230 e evita deslizamento de barreira. 
Vale salientar que dos quatro pontos de deslizamentos identificados 
nas comunidades do Complexo Beira Rio, um está na São Rafael. 
Também foi detectada uma grande mancha de inundação que pode 
afetar boa parte dos imóveis, embora a Comunidade conte com treze 
(13) galerias pluviais, e, por falta de manutenção e pelo carreamento 
de lixo para dentro destas, mesmo existindo é ineficaz, sob o prisma 
do equilíbrio ambiental.

Ainda sob o prisma de impacto positivo na área pesquisada, 
ressalta-se a sua inclusão no projeto “João Pessoa Sustentável” que 
vai retirar cerca de 190 residências que ficam coladas as margens 
do rio Jaguaribe, área de maior potencial de risco. Trata-se de um 
Programa da Prefeitura de João Pessoa voltado para a promoção do 
desenvolvimento social, econômico e ambiental da cidade por meio 
da redução das desigualdades, da modernização dos instrumentos 
de planejamento urbano, da prestação de serviços e da administra-
ção pública e fiscal.

Portanto, esse estudo conclui que os impactos ambientais ur-
banos da Comunidade São Rafael em João Pessoa, assemelham-se 
aos que ocorrem na maioria das cidades brasileiras, havendo ocupa-
ção desordenada, carência de infraestrutura, degradação ambiental 
e várias ordens e magnitudes, embora exista na localidade investiga-
da, uma (1) Escola Estadual, uma (1) Unidade Saúde da Família; e 
uma (1), Praça Pública: a Praça São Rafael, equipamentos públicos 
indispensáveis para conferir dignidade e qualidade de vida aos seus 
moradores.
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CAPÍTULO 10
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RESUMO
No Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, os incêndios flo-
restais são causadores da degradação e fragmentação da cobertura 
vegetal. O objetivo desse trabalho é realizar um mapeamento de risco 
de incêndios florestais na área do parque e seu entorno, por meio das 
geotecnologias. Os fatores relevantes para o estudo foram: hipsome-
tria, declividade, proximidade da rede hidrográfica, proximidade da ma-
lha viária e uso e cobertura da terra. Os mapas de cada variável foram 
executados mediante atribuição de coeficientes que indicam o grau de 
perigo ou risco de fogo, a integração dos mapas de risco, por meio do 
uso de um modelo de ponderação, resultou no mapeamento de risco 
de incêndios florestais da área de estudo. Com base no mapa final, 
analisou-se que: aproximadamente 3,4%, da área, pertencem a classe 
de risco baixo, 42,12% a classe de risco moderado, já as classes de 
risco alto e muito alto, ocuparam, respectivamente, 8,62% e 45,9% da 
área estudada.  Os resultados mostraram que a UC se encontra sob 
alto risco de incêndios florestais e permite a análise das áreas prioritá-
rias para ações preventivas e de combate a incêndios, além de com-

mailto:joanamaracaipe%40hotmail.com?subject=
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provar a eficácia das técnicas de Sensoriamento Remoto, Cartografia 
Digital e Procedimento Digital de Imagens no levantamento, análise e 
representação de dados ambientais.  
Palavras-chave: Mapa de risco; Unidades de conservação; Geotec-
nologias; Incêndios florestais

ABSTRACT
In the Nascentes do Rio Parnaíba National Park, forest fires cause the 
degradation and fragmentation of the vegetation cover. The objective 
of this work is to carry out a mapping of the risk of forest fires in the 
area of   the park and its surroundings, through geotechnologies. The 
relevant factors for the study were: hypsometry, slope, proximity to 
the hydrographic network, proximity to the road network and land use 
and cover. The maps for each variable were executed by assigning 
coefficients that indicate the degree of danger or fire risk, the integra-
tion of risk maps, through the use of a weighting model, resulted in 
mapping the risk of forest fires in the area of study. Based on the final 
map, it was analyzed that: approximately 3.4% of the area belong to 
the low risk class, 42.12% to the moderate risk class, while the high 
and very high risk classes occupied, respectively, , 8.62% and 45.9% 
of the studied area. The results showed that the PA is at high risk of 
forest fires and allows the analysis of priority areas for preventive and 
firefighting actions, in addition to proving the effectiveness of Remote 
Sensing, Digital Cartography and Digital Image Procedure techniques 
in the survey analysis and representation of environmental data. 
Keywords: Risk map; Conservation unit; Geotechnologies; Forest fires

Introdução

Os incêndios florestais são causadores de danos ambientais, 
econômicos e sociais, ocorrem em decorrência de fatores regionais 
como localização, tipos de vegetação, clima, relevo e época do ano.  
No Brasil, o fogo representa uma ameaça persistente as Unidades 
de Conservação (UCs) e poucas destas contêm informações confiá-
veis e dinâmicas como planos de prevenção e controle de incêndios, 
com mapeamentos e conhecimento dos fatores influenciadores da 
ignição e propagação do fogo. São muitas as UCs que não possuem 
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plano de manejo ou informações básicas para identificação de áreas 
prioritárias de gestão, que exijam mais atenção na proteção contra 
incêndios florestais (Ribeiro et al., 2011).

O Cerrado, mesmo caracterizando-se como um bioma que 
depende do fogo para manter seu equilíbrio, vem enfrentando nos 
últimos anos uma alta frequência de incêndios florestais. Segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE (2020), o bioma tem 
sua riqueza natural ameaçada provocando o desaparecimento de 
espécies nativas e redução da cobertura vegetal. Com o objetivo de 
estudar e mitigar os danos causados pelas queimadas o INPE, criou 
o Programa Queimadas, que consiste em um sistema automatizado 
que utiliza o Sensoriamento Remoto (SR) e algoritmos que permitem 
a identificação de focos de incêndios e de áreas queimadas.  

Segundo Prudente (2010), entende-se por incêndio florestal 
o fogo descontrolado sobre qualquer tipo de cobertura vegetal, pro-
vocado por atividades antrópicas ou causas naturais, como os raios.  
Já o risco de fogo, é definido como a probabilidade de ocorrência do 
fogo em uma determinada área e em função de fatores influenciado-
res. Batista. et al (2002), afirmam que a melhor forma de combater os 
riscos e os danos dos incêndios é por meio de informações das áreas 
e de suas características físicas, bióticas e sociais. E com isso gerar 
conhecimento dos graus de risco de fogo e elaborar metodologias 
que visem o combate e prevenção de incêndios florestais. 

A melhor forma de entender e representar os diferentes graus 
de risco de incêndios florestais é através dos mapas de risco, este 
tem o potencial de permitir uma análise rápida e eficiente de situa-
ções de risco de fogo de uma área, e assim, definir medidas de su-
pressão dos incêndios e de mitigar danos causados A identificação 
de distintas áreas e dos fatores preditores do fogo pode ser feita, de 
forma eficiente, em um Sistema de Informação Geográfica (SIG). O 
zoneamento de risco ou mapas de riscos de incêndios florestais tem 
ajudado no combate ao fogo, pois permite uma visão mais ampla e a 
identificação de áreas mais frágeis, dando suporte à gestão destas, 
como a distribuição de equipamentos e recursos de supressão e pre-
venção do fogo. 

O Parque das Nascentes do Rio Parnaíba (PNNRP) (Figura 1), 
encontra-se na divisa de quatro estados brasileiros, são eles: Piauí, 
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Maranhão, Bahia e Tocantins, e destaca-se como uma região amea-
çada pela expansão agropecuária do MATOPIBA, tendo o fogo como 
uma de suas ameaças. O parque foi criado no ano de 2012, porem, até 
o presente momento, não teve sua área desapropriada e seu plano de 
manejo elaborado, contando apenas com documentos gerados pelos 
seus colaboradores e órgão responsáveis, como o ICMBio, IBAMA e 
por estudantes que escolhem a UC como área de estudo.

Figura 1 - Localização do PNNRP e entorno.

Fonte: os autores, 2020

Conhecer as características e o comportamento dos elemen-
tos que compõem uma região torna-se o principal meio de protegê-la. 
Compreender a topografi a, a hidrografi a, os tipos de vegetação e os 
usos da terra de uma área, permite identifi car suas fragilidades de 
potencialidades, e assim, geri-la de forma efi ciente, tendo as geo-
tecnologias como principal aliada. O Mapeamento de Risco de In-
cêndios Florestais poder ser utilizado como fundamento para tomada 
de providencias preventiva, como alocação de recursos, postos de 
vigilância, determinação de áreas restritas devido aos altos riscos e 
construção de aceiros. 
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Metodologia

O mapeamento de risco é o resultado da integração dos ma-
pas de risco de cada variável analisada, gerando um zoneamento 
das áreas mais influenciadas e que merecem mais atenção dos ges-
tores e combatentes. Nesse trabalho utilizou-se como variáveis a hi-
drografia, altitude, declividade, uso da terra, distância das estradas.

O mapeamento final de risco é obtido pela sobreposição de 
cada mapa temático de risco com aplicação da álgebra de mapa, 
que permite uma somatória ponderada de cada variável já analisada 
individualmente (OLIVEIRA, 2004).

Quando relacionada ao risco de incêndios florestais, a hidrogra-
fia pode ser benéfica quando desenvolve a função de barreira contra a 
propagação do fogo, e maléfica por tornar mais propícia à presença de 
visitantes (presença humana) e suas atividades de recreação, pesca 
e turismo. Dessa forma, definiu-se um raio de influência de 50 metros 
das margens das nascentes e dos corpos d’aguas em todo o percurso 
da rede hidrográfica estas sendo consideradas de risco alto e peso 2, 
as demais distâncias foram consideradas de baixo risco e peso 1.

Para o mapa temático de risco da altitude, considerou-se que 
áreas com baixas elevações apresentam temperaturas mais elevadas 
e consequentemente menos umidade no ar, aumentando o risco de 
incêndio dos materiais combustíveis, que se tornam mais secos, o 
contrário ocorre em áreas de maiores altitudes (Ribeiro et al, 2008). 
Assim os pesos e riscos foram definidos em função da altitude: me-
nor que 600m risco extremo e peso 5; de 600 a 900m risco muito alto 
e peso 4; de 900 a 1200m risco alto e peso 3; de 1200 a 1500m risco 
moderado e peso 2; acima de 1500m risco baixo e peso 1. 

Quanto a declividade, o autor Ribeiro et al. (2008) afirma que 
quanto maior a declividade do relevo de uma região, maior a susce-
tibilidade ao fogo, devido a tendência natural de elevação na transfe-
rência de calor nas áreas de maiores aclives, impulsionando a velo-
cidade de propagação do incêndio. Dessa forma estabeleceu-se os 
riscos e pesos em relação a declividade: maior que 15% risco baixo e 
peso 1; entre 16 e 25% risco moderado e peso 2; de 25 a 35% risco 
alto e peso 3; de 36 a 45% risco muito alto e peso 4; e acima de 45% 
risco extremo e peso 5. 
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Quanto ao uso e cobertura da terra foi utilizada a classifica-
ção presente no Sistema Brasileiro de Classificação da Vegetação 
do IBGE (2012). Definiu-se áreas antrópicas de influência urbana e 
mata de galeria e ciliar como de risco baixo e peso 1; cerrado denso 
e típico de risco moderado e peso 2; cerrado ralo, veredas, campos e 
áreas de agropecuária como de risco alto e peso 3. O conhecimento 
das classes de uso e cobertura da terra é de fundamental importância 
quando se trata da identificação de áreas de influência de incêndios 
florestais, pois, as características de um tipo de cobertura vegetal 
tornam-se fator determinante na propagação do fogo. 

O mapa temático de risco conforme a proximidade da malha viá-
ria, foi elaborado segundo a metodologia proposta por Batista et al (2002) 
e Ribeiro et al. (2008), os quais afirmam a influência das vias altera-se 
segundo sua classificação, ou seja, as diferentes classes das estradas 
implicam em diferentes riscos de incêndios. As rodovias federais, estadu-
ais e municipais representam mais risco de incêndios (risco alto, peso 2) 
quando comparada com as estradas vicinais e trilhas (risco baixo, peso 1).

Resultados e Discussões

A influência da rede hidrográfica para os riscos de incêndios flo-
restais muda de região para região, dependendo das características, 
dimensões e localização delas, bem como do uso dos seus recursos. 
A vegetação das margens aliadas à presença de nascentes, veredas e 
rios de primeira, segunda ou terceira ordem, aumenta a problemática do 
fogo principalmente nos períodos de estiagem, quando vegetação perde 
umidade e aumentam as atividades recreativas, pesca e caça (ZAPPI et 
al., 2011). A hidrografia da área de estudo, e seus fatores influenciado-
res do fogo como as atividades recreativas, abrange uma área de risco 
moderado de incêndios florestais de 1.004,300 km² equivalentes a 7%, 
considerando um raio de influência direta de 50 metros, já a área de 
risco baixa totaliza 14.042,946 km² que corresponde a 93% do território. 
As áreas que não se enquadram no raio de influência do parque, são 
consideradas como risco baixo de incêndios florestais. A Figura 2A re-
presenta o mapa de perigo de fogo segundo a hidrografia. 

Em relação às estradas, a área de estudo é cortada pelas 
seguintes rodovias: BR-135, PI-260, PI-255, TO-030 E TO-110, além 
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de contar com estradas vicinais que ligam suas comunidades e áreas 
recreativas. A metodologia adotada neste trabalho divide o risco de 
incêndios florestais segundo a malha viária de acordo com as classes 
das vias, considerando as rodovias como risco alto e as estradas vi-
cinais e trilhas como risco moderado. Das vias que cortam a área de 
estudo, 0,025 km² correspondem às rodovias e, portanto, represen-
tam risco alto, e 0,20 km² apresentam risco baixo, correspondente às 
vias que interligam as numerosas comunidades internas a área de 
estudo, conforme representado na Figura 2B. 

As estradas destacam-se como risco de incêndios florestais 
por diferentes fatores de influência, dentre eles, tem-se o acúmulo 
de material combustível nas margens das vias, o que eleva o poten-
cial de fogo. Nos períodos de estiagem, as estradas se tornam ain-
da mais perigosas, devido à fragilidade da vegetação das margens, 
que normalmente são gramíneas e capins. Neste contexto, a regiões 
próximas as vias de acessos tem alto potencial de ignição de fogo, 
o qual pode iniciar enormes incêndios e grandes destruições am-
bientais. Segundo o ICMBio (2020), a região leste do parque teve os 
maiores números de registros de queimadas, o que se explica por ser 
a região mais povoada e com maiores números de vias de acesso. 

Já a topografia influência diretamente no clima e tipo vegeta-
ção de uma região, devido às condições do vento, material combus-
tível e umidade do ar, em conjunto com o nível topográfico da área. 
A declividade de um terreno influência diretamente no comporta-
mento do fogo e em como este se propaga. Em regiões de aclives, 
o fogo se alastra mais rápido que nos declives, em razão da pro-
pagação do vento. Pesquisas de Ribeiro et al. (2011), relatam que 
o fogo pode duplicar em aclives de 10° e quadruplicar em aclives 
de 20°. Neste contexto, regiões com maiores ondulações facilitam 
a propagação de incêndios florestais, quando comparado a regiões 
planas. As condições topográficas, em conjunto com o clima local e 
consequentemente com a umidade dos materiais combustíveis são 
fatores responsáveis pelos altos números de queimadas registra-
das na área. No ano de 2019, a área atingida por incêndios foi de 
128.800 ha que representam 17,20% da área total do parque, as 
maiores áreas queimadas ocorreram nas regiões com topografia 
mais acidentada.
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Da área de estudo, 14.706,748 km² apresenta relevo com bai-
xas ondulações (suave ou pouco acidentado), enquadrando-se no 
risco baixo de incêndios florestais, e 409,388 km² enquadram-se com 
risco moderado de incêndios, por apresentar terrenos mais acidenta-
dos. Com isso 97,3% da área do parque e seu entorno, sofrem me-
nores influências da declividade na propagação do fogo e 2,7% são 
as áreas mais ameaçadas. A Figura 2C mostra as classes de risco de 
fogo segundo a declividade. 

Assim como a declividade, a altitude do terreno influência tan-
to a ignição quanto a propagação do fogo. Áreas menos elevadas 
têm maiores perigos de fogo que áreas mais elevadas, isso ocorre 
em função da umidade do ar e, consequentemente da umidade dos 
materiais combustíveis, quanto mais seco for esse material maiores 
são as chances de fogo.  A área de estudo apresenta baixa variação 
de altitude, com valores entre 281 e 822 metros, e os riscos de fogo 
altera-se junto com as variações das altimetrias. A Figura 2D apre-
senta, espacialmente, o risco de incêndios com base nas altitudes da 
área de estudo. 

Analisando o PNNRP e seu entorno em relação a altitude, 
11.214,919 km² da área encontram-se em uma região de risco ex-
tremo de incêndios florestais o que corresponde a 74,2% do espaço 
total, e 3.901,227 km² enquadram-se em região de risco muito alto de 
ocorrência de fogo o que representa 25,8% da área estudada.
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Figura 2 - Risco de incêndio segundo as A) hidrografi a B) Malha viá-
ria c) Declividade D) Hipsometria
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Fonte: os autores.

A Figura 3 representa espacialmente a distribuição dos ris-
cos de incêndios fl orestais quanto ao uso e ocupação da terra. Os 
diferentes tipos de uso da terra relacionam-se de maneiras dis-
tintas com o fogo, além das características naturais dos tipos de 
cobertura, as atividades antrópicas desenvolvidas em cada uma 
delas, também são fatores preditores do fogo. No PNNRP, áreas 
ocupadas por pastos naturais (Cerrado limpo e Cerrado sujo) são 
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desmatadas para implantação de atividades agropecuárias devido 
ao número de fazendas. Assim as atividades antrópicas aliadas 
as características naturais da vegetação, e a cultura do uso do 
fogo para limpar territórios, elevam os riscos de incêndios fl ores-
tais (ICMBio, 2020).

Figura 3 - Risco de incêndios fl orestais segundo uso e cobertura da 
terra do PNNRP e seu entorno.

Fonte: a autora, 2021

Conforme à distribuição do uso e cobertura da terra, a área 
de estudo tem 10.695,676 km² da sua extensão com risco alto de 
incêndios, área está com predominância de Cerrado Limpo e Campo 
Cerrado. Na classe de risco moderado, se enquadra 2.891,820 km² 
da área em análise, com ocorrência de Cerrado em sua extensão. 
Matas ciliares, Agricultura e Solo Exposto se enquadram na classe 
de risco baixo e ocupam 1.528,650km² da área total. 

Portanto, 10,11% da área se estudo se enquadra no risco bai-
xo de incêndios fl orestais, e corresponde as classes de agricultura, 
solo exposto e matas ciliares. A classe Cerrado se enquadra no risco 
moderado e representa 19,13% do território total. Já a área de risco 
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alto corresponde a 70,76% e enquadra as classes de Cerrado Limpo, 
Cerrado Sujo e Campo Cerrado. 

A Figura 4 apresenta o mapeamento de risco fi nal para a área 
estudada.  

Figura 4 - Risco de incêndios fl orestais segundo uso e cobertura da 
terra do PNNRP e seu entorno.

Fonte: a autora, 2021

A classe de risco baixo ocupa 511,204 km² (3,4%), já a de 
risco moderado corresponde a 6.363,618 km² (42,1%) do total. As 
classes de risco alto e muito alto ocupam respectivamente, 1.301,293 
km² (8,6%) e 6.940,031 km² (45,9%) dos 15.116,146 km² estudados. 

O mapeamento de risco de incêndios fl orestais identifi cou a 
região leste da área de estudo como a mais fragilizada. A análise das 
variáveis identifi cou ser esta região a mais povoada, com maiores 
números de vias de acessos e com o clima semiúmido tropical com 
ocorrência de ventos fortes, fatores que juntos podem justifi car tal 
resultado e o risco alto de incêndios fl orestais. 

A região noroeste do parque também se destaca com alto pe-
rigo de fogo, no entanto a região é pouco povoada apresentas baixas 
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altitudes e relevo suave, ou seja, fatores que diminuem as chances 
de fogo. No entanto, a região é cortada pela rodovia TO-110, e com 
predominância de Cerrado Limpo e Cerrado Sujo e de áreas de uso 
agropecuário. Segundo o Plano de Manejo de Fogo da UC, essa 
região foi recém-inserida no território do parque, portanto foi pouco 
conhecida e é pouco vigiada. A união destes fatores pode justifi car o 
alto risco de fogo registrado na região. 

As áreas consideradas de risco baixo são principalmente as 
áreas de altas altitudes e com predominância de matas ciliares e Cer-
rado, no entanto, outros fatores podem justifi car este resultado, como 
presença de vigilâncias e aceiros. As áreas consideradas de risco 
nulo correspondem aos leitos dos rios e demais corpos d’agua que 
banham a região.

Na última etapa desta pesquisa, foi realizada a comparação 
dos dados de focos de queimadas do Banco de Dados de Queima-
das do INPE com o mapa fi nal de risco de incêndios da área em 
análise (Figura 5). 

Figura 5 - Comparação do mapeamento de risco de incêndios fl ores-
tais com os registros de calor do INPE. tais com os registros de calor do INPE. 

Fonte: a autora, 2021
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Foi possível verificar a predominância dos focos de calor nas 
áreas próximas aos corpos d’agua, o que comprova a influência ne-
gativa de atividades recreativas, turismo e pesca próximo aos rios 
locais. A região leste aparece novamente como a mais afetada, pelos 
motivos já mencionados.

Os focos de calor também ocorreram em maior número nas mar-
gens das vias de acessos e próximo as comunidades, como o município 
de Corrente-PI, Barreiras do Piauí-PI e interiores como o Gurupá (mu-
nicípio de Alto Parnaíba) todos localizados na região leste do PNNRP. 

Portanto, o mapeamento de risco de incêndios florestais re-
alizado neste trabalho mostrou boa coerência com os registros do 
INPE, confirmando a eficiência deste tipo de mapeamento no estudo 
de fragilidade ambiental, podendo ser utilizado no estudo de risco de 
fogo de outras UCs. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste trabalho foi elaborar o mapeamento de 
risco de incêndios florestais, considerando grau de influência das se-
guintes variáveis: hipsometria, declividade, hidrografia, malha viária 
e uso e cobertura da terra.

O mapa temático de cada variável permitiu conhecer as ca-
racterísticas do parque, seus recursos e potencialidades. A partir de 
cada mapa temático foi possível obter os mapas de risco, e assim, 
conhecer as fragilidades ao fogo de cada região da área estudada. 
A união destes mapas de risco gerou o mapeamento de risco final, 
que se mostrou eficiente no estudo dos riscos de incêndios florestais 
do parque, com a identificação de áreas mais frágeis e que merecem 
mais medidas protetivas e de recuperação ambiental. 

Com o auxílio das geotecnologias foi possível manipular da-
dos de múltiplas fontes de forma isolada e integrada o que gerou 
informações para as avaliações. Esta pesquisa utilizou a álgebra de 
mapas e ponderação de dados para obter os seus resultados, o que 
permitiu manipular e avaliar as variáveis e ponderar sua relevância.  
Os usos desses mecanismos foram eficientes na atribuição de pesos 
de contribuição as classes selecionadas, para indicar as áreas de 
risco de incêndios na UC e seu entorno.
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Na base de dados levantada, as imagens do satélite LandSat 
8 e o plugim Dzetsaka Classification Tool proporcionaram uma clara 
classificação supervisionada do uso e cobertura da terra e o MDE da 
missão SRTM foi eficiente na geração de mapas precisos de declivi-
dade e hipsometria. 

Foi determinado grau de importância para cada classe das 
variáveis e como estas contribuíam para o risco de incêndios flores-
tais na área estudada, os critérios escolhidos foram os presentes nas 
pesquisas dos autores: Ribeiro et al. (2008), Oliveira et al. (2004), 
Koproski (2011) e Batista et al. (2002). A metodologia mostrou-se efi-
ciente, rápida e de baixo custo e permitiu identificar a fragilidade ao 
fogo em cada área para cada variável, e em seguida, identificar o 
risco considerando todas as variáveis integradas. A integração das 
variáveis permitiu uma visão ampla das áreas onde os riscos de fogo 
são inerentes, apontando os locais onde os perigos de incêndios são 
mais pertinentes e que devem ser priorizadas para implantação de 
ações preventivas. 

Ao analisar cada variável, identificou-se que, em relação a de-
clividade, que as regiões sul e leste são as mais afetadas, devido 
a ocorrência de terrenos mais acidentados quando comparado ao 
restante do território. Quanto a hipsometria, a região sul é a menos 
influenciada por ser a que contem maiores altitudes em toda área 
estudada. 

Para a hidrografia, as áreas mais próximas dos corpos d’agua 
são as de maiores riscos de incêndios, em ração das atividades an-
trópicas desenvolvidas, assim como a influência fluvial e maiores 
insolações recebidas por estas regiões. No entanto, este trabalho 
não foi suficiente para determinar os ricos reais de cada trecho das 
margens da rede hidrográfica do parque e seu entorno, para isso é 
necessário um estudo de campo mais detalhado, com identificação 
de áreas mais visitadas e das vegetações ribeirinhas.

 A proximidade da malha viária interna mostrou-se uma vari-
ável com forte influência na ignição de propagação de incêndios flo-
restais, em razão da sua relação com o aumento do fluxo de pessoas 
na área e das consequências que isso traz, como acúmulo de lixo 
nas margens. Com isso, as rodovias mostraram-se mais perigosas 
quando comparadas as estradas vicinais e trilhas locais.
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Quanto ao uso e cobertura da terra, os campestres foram as 
mais vulneráveis em decorrência das suas características físico-quí-
micas e seus usos para desenvolvimento de atividades antrópicas, 
como a agropecuária. Neste contexto, as classes de uso e cobertura 
da terra seguem a seguinte ordem de risco de fogo: Agricultura, Mata 
ciliar, Solo exposto, Cerrado, Campo Cerrado, Cerrado sujo e Cerra-
do limpo. 

Na soma ponderada realizada, a variável do uso e cobertura 
da terra foi a mais relevante e de maior peso, seguida pela declivida-
de, malha viária, hipsometria e hidrografia. A álgebra de mapas per-
mitiu a somatória dos pesos de cada variável, e assim, gerar o mapa 
de risco de incêndios florestais do PNNRP e entorno. 

A partir no mapa final de risco de fogo, ficou evidente que a 
região leste é a mais fragilizada e que apresenta os maiores riscos 
de incêndios florestais e, portanto, deve ser a mais assistida pelos 
gestores com medidas preventivas. Isso se deve ao fato dessa ser 
a área mais habitada e com usos influenciadores do fogo, como a 
agricultura, e por ser a região com mais vias de acessos e, conse-
quentemente, maior a influência humana. As demais áreas apresen-
tam riscos moderados ou baixos, em decorrência da integração das 
variáveis escolhidas. 

O mapeamento de risco de incêndio florestais realizado nesta 
pesquisa mostrou-se coerente com os dados disponibilizados pelo 
Programa de Queimadas do INPE, comprovando a sua veracidade e 
eficácia como meio de identificar áreas em perigo real de incêndios 
florestais. 

O PNNRP possui uma área extensa e com grandes riquezas 
naturais que devem ser preservadas devido as suas relevâncias para 
a região. Portanto, recomenda-se que a UC seja mais bem assistida 
e estudada, que o seu plano de manejo seja realizado e contemples 
todas as regiões, pois, o parque ainda possui áreas pouco conheci-
das, até mesmo, pelos seus próprios gestores, o que dificulta a sua 
proteção. 

A metodologia deste trabalho mostrou-se eficiente na identifi-
cação de áreas de riscos e tem potencial para subsidiar os gestores 
na administração da UC e a tomada de decisões preventivas e cor-
retivas como: implantação de aceiros, definição de pontos de apoio 
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para coletada de água, sinalização das estradas, divulgação de infor-
mações para a população local, alertando-as quando aos perigos do 
manejo do fogo, além de medidas de combate a incêndios.  

Considera-se que esta pesquisa seja elaborada em outras 
UCs ameaçadas por incêndios florestais, uma vez que, o mapea-
mento de risco de incêndios florestais pode auxiliar combate, controle 
de monitoramento do fogo nestas unidades. 
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RESUMO
Esse artigo tem como objetivo discutir as nuances de um conflito so-
cioambiental desenvolvido na Chapada do Apodi, no estado do Rio 
Grande do Norte. Para a sua compreensão apresenta um resgate 
do seu contexto histórico, identifica os atores sociais que atuam di-
reta ou indiretamente, bem como os recursos naturais que estão em 
disputa. Utilizando como procedimentos metodológicos a pesquisa 
documental, chega-se à conclusão que o referido conflito socioam-
biental expressa uma disputa entre dois modelos de produção agrí-
cola, o agronegócio e a agricultura familiar, pelo território e recursos 
hídricos daquela região. Ademais, percebe-se que esse conflito pos-
sui dimensões sociais, políticas, jurídicas e ambientais, que acabam 
gerando reflexos em âmbito estadual. 
Palavras-Chaves: Conflito Socioambiental; Agricultura Familiar; 
Agronegócio; Água.
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ABSTRACT
 This article aims to discuss the nuances of the socio-environmental 
conflict developed in Chapada do Apodi, in the Rio Grande do Norte 
state. To compreension is presented a recue of the historical contex, 
identify the social actors that act directly or indirectly, and the natural 
resources that are in dispute. Using documental research as metho-
dological procedures, arrived to the conclusion that the refeered so-
cio-environmental conflict express a dispute between to agricultural 
model of production, the agrobussines and the rural family, for the 
territory and the water resources of that local. Furthmore, it is noticed 
that this conflict has social, political, juridical and environmental di-
mensions that reflect in the state.
Keywords: Conflict socio-environmental; family agricultural; agro-
bussines; water.

Introdução

A problematização da questão ambiental sobre o uso dos 
recursos naturais e de sua inevitável escassez engloba elementos 
que levam em consideração as formas de acesso e controle desses 
bens naturais, o que reflete também na natureza de sua utilização 
econômica. Sendo assim, é em torno dos distintos modos de uso e 
apropriação dos recursos naturais que surgem os conflitos socioam-
bientais.

Paul Little (2001, p.107) define os conflitos socioambientais 
enquanto “disputas entre grupos sociais derivado dos distintos tipos 
de relação que eles mantêm com o seu meio natural.”. Dessa forma, 
um conflito socioambiental possui três dimensões básicas, a saber, o 
mundo físico, com os seus múltiplos ciclos naturais; o mundo huma-
no e suas respectivas estruturas sociais; e o relacionamento dinâmi-
co e interdependente entre esses dois mundos, o físico e o humano 
(LITTLE, 2001). 

Conforme o referido autor, “os conflitos socioambientais mais 
difíceis tendem a acontecer onde há um choque entre diferentes siste-
mas produtivos” (LITTLE, 2001, p.115). É exatamente nesse contexto 
que se insere o conflito socioambiental desenvolvido na Chapada do 
Apodi, no estado do Rio Grande do Norte, o qual foi desencadeado 
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em virtude do Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, em uma área 
onde predomina o cultivo da agricultura familiar e agroecológica. 

Nessa perspectiva, tem-se como objetivo analisar o contexto 
histórico do referido perímetro irrigado e das comunidades rurais do 
município de Apodi/RN, para, desse modo, compreender as nuances 
que envolvem esse conflito socioambiental, bem como os atores so-
ciais e recursos ambientais envolvidos nessa disputa.

Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, de cunho 
bibliográfico e documental, a partir de uma abordagem qualitativa. 

A pesquisa documental baseou-se em documentos oficiais re-
lativos ao Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, bem como mate-
riais produzidos pelo Movimento de Resistência das/os agricultoras/
es familiares ou por entidades e organizações sociais que apoiam a 
sua luta. 

Desse modo, foram analisados o decreto de desapropriação, 
Relatório de Impacto Ambiental, licenças ambientais, pareceres téc-
nicos do IDEMA e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 
Defesa do Meio Ambiente, e vários outros documentos que constam 
na Ação Civil Pública que visa a paralização das obras do aludido 
Perímetro Irrigado. Além disso, também foram analisados o Dossiê-
-Denúncia do “Projeto da Morte”, notas produzidas pelo Movimento 
de Resistência ou em seu apoio, reportagens de jornais e sites da 
internet.

O Conflito Socioambiental a partir da disputa entre modelos de 
produção agrícola

Para Acselrad (2004, p. 08) encontra-se em pauta, desde o 
início do século XXI, “todo um processo de disputa pelo controle do 
acesso e exploração dos recursos ambientais”.  Haja vista que, “o 
modo de apropriação, exploração, uso e regulação dos processos 
ecológicos da base material do desenvolvimento é visto como ques-
tão decisiva pelas populações que acreditam, a seu modo, depender 
da ‘Natureza’ para a construção de seu futuro” (ACSELRAD, 2004, 
p. 08), tal fato leva ao desencadeamento de conflitos sobre as di-
ferentes práticas tidas como ambientalmente benignas ou danosas 
(ACSELRAD, 2010).
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Por meio dessas disputas são apresentados discursos sobre 
as diversas formas de utilização do meio ambiente, tanto pelas po-
pulações que já se beneficiam como por empresas, estatais ou pri-
vadas, que desejam se apropriar. Nessas circunstâncias, “ações co-
letivas são esboçadas na constituição de conflitos sociais incidentes 
sobre esses novos objetos, seja questionando os padrões técnicos 
de apropriação do território e seus recursos, seja contestando a dis-
tribuição de poder sobre eles” (ACSELRAD, 2010, p.103).

Nessa mesma perspectiva, Alexandre (1999, p. 82) considera 
que conflitos socioambientais são “tipos de conflitos sociais que expres-
sam lutas entre interesses opostos que disputam o controle dos recur-
sos naturais e o uso do meio ambiente comum”. Assim, os conflitos so-
cioambientais representam “um conjunto complexo de embates entre 
grupos sociais em função de seus distintos modos de inter-relaciona-
mento ecológico” (LITTLE, 2006, p. 91). Portanto, se revelam enquanto 
disputas entre formas divergentes de utilização dos recursos naturais.

Viégas (2009, p.156) assevera que “Os conflitos em torno da 
questão ambiental vão além da materialidade do meio e se dão no 
interior de campos de forças, no bojo dos quais os sujeitos sociais 
procuram preservar seu próprio projeto cultural de construção do mun-
do”. É nessa perspectiva, que se insere o conflito socioambiental de-
senvolvido na Chapada do Apodi, mais especificamente no município 
de Apodi, estado do Rio Grande do Norte, por representar a luta do 
Movimento de Resistência, protagonizado pelas/os agricultoras/es fa-
miliares, em busca da manutenção do status quo daquele território, ou 
seja, pela preservação de um modelo de produção que se fundamenta 
na agricultura familiar e tem como base a transição agroecológica.

Nos últimos anos, presenciamos uma crise entre dois modelos de 
produção agrícola, o agronegócio e a agricultura familiar, os quais de-
fendem formas divergentes de uso da terra e dos recursos naturais e se 
manifestam através de modelos de produção dicotômicos, o que acaba 
desencadeando conflitos socioambientais (CÁCERES, 2015). Esses con-
flitos representam as disputas sobre terras, território, políticas e tecnolo-
gias, mercados e condições de desenvolvimento (FERNANDES, 2016).

Através da pesquisa realizada, foi possível perceber que as/
os agricultoras/es familiares de Apodi/RN possuem características 
intrínsecas ao modo de vida camponês, haja vista que o cultivo da 
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terra, a plantação das sementes, a colheita, tudo é realizado pelos 
membros da família e passados de geração a geração, com o ob-
jetivo de produção para subsistência e a venda do excedente, se 
contrapondo, assim, à lógica produtiva do agronegócio, onde a in-
dustrialização e a produção de monoculturas de commodities com 
uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes é fator preponderante.

Nas comunidades camponesas a família se constitui como uni-
dade social do trabalho e exploração da terra, sendo as atividades di-
vididas entre todos os membros da família, e, a produção, em regra, é 
para satisfazer as necessidades essenciais da família, sendo vendido 
apenas o excedente da produção (QUEIROZ, 1976; HEREDIA, 1979). 

O modelo de agricultura familiar, como o que é desenvolvido 
no município de Apodi/RN, segue a perspectiva de uma produção 
baseada na diversidade de alimentos e na economia de escopo, em 
territórios político e socialmente estabelecidos, e que se viabiliza a di-
minuição das cadeias de produção e comercialização (CARNEIRO ET 
AL., 2015). Dessa forma, prioriza, na maioria das vezes, a produção 
de base agroecológica (SILIPRANDI, 2009), possuindo como carac-
terísticas a segurança alimentar, a sustentabilidade socioecológica, 
o desenvolvimento econômico equitativo (GRAEUB ET AL., 2016), a 
segurança nutricional, preservação da agro-biodiversidade (PETRINI 
ET AL., 2016) e o cultivo da terra realizado pelo núcleo familiar (FER-
NANDES, 2016; GRAEUB ET AL., 2016; GROSSI; MARQUES, 2010). 

Portanto, é um modelo de produção que se contrapõe ao ado-
tado pelo agronegócio, o qual compreende a integração entre agri-
cultura, indústria, conhecimentos e comercialização direta da produ-
ção, principalmente para a exportação (ROOS, 2012), dando origem, 
assim, a uma agricultura mecanizada.

O modelo de produção agrícola do agronegócio é voltado ex-
clusivamente para o mercado e “tem sido responsável pela dissocia-
ção entre agricultura, pecuária e extrativismo (caça e pesca)”, como 
também pelo surgimento de monoculturas de exportação, trazendo 
consequências políticas, sociais e econômicas (PORTO-GONÇAL-
VES, 2004, p. 89-90), e, além disso, também provocou – e vem acir-
rando cada vez mais – problemas ambientais e sociais, tendo em vis-
ta o amplo uso de agrotóxicos para o controle de pragas nas culturas 
geneticamente modificadas (FERNANDES, 2016; PANT, 2016).  



178

Uma das formas de manifestação do agronegócio são os pe-
rímetros irrigados, onde as condições de trabalho são precárias e 
predomina a mecanização (DOLINSKA; D’AQUINO, 2016). Ademais, 
esse tipo de atividade favorece a contaminação dos lençois freáticos 
e do solo (ANDRADE ET AL., 2010).

Nessa perspectiva, os conflitos socioambientais entre agricul-
toras/es familiares camponesas/es e empresas do agronegócio re-
presentam disputas por território, para o cultivo de seus respectivos 
modelos de produção, um que prioriza a preservação dos recursos 
naturais, e, portanto, geralmente, desenvolve uma produção de base 
agroecológica, e outro que se caracteriza pelo uso intensivo de agro-
tóxicos e a apropriação dos territórios e seus recursos naturais.

Além disso, esses conflitos envolvem uma questão de justiça 
ambiental (ACSELRAD, 2010), tendo em vista que essa disputa se 
reflete nas formas de utilização e apropriação dos recursos naturais. 

A luta por justiça ambiental decorre da identificação de que “a 
desigual exposição ao risco como resultado de uma lógica que faz 
com que a acumulação de riqueza se realize tendo por base a pe-
nalização ambiental dos mais despossuídos” (ACSELRAD, 2010, p. 
110). É com base nessa percepção que o Movimento de Resistência, 
proposto pelas/os agricultoras/es da Chapada do Apodi, estado do 
Rio Grande do Norte, se opõem à implantação do Perímetro Irrigado 
Santa Cruz do Apodi.

Partindo da premissa de que “todo conflito tem um conjunto de 
elementos que o caracterizam e regem sua evolução e intensidade”, 
sendo os principais, a natureza, atores sociais, campo cientifico, ob-
jeto em disputa, lógica ou dinâmica, devolução, mediadores e tipolo-
gia (NASCIMENTO, 2001, p. 94), serão analisados os elementos que 
compõem o conflito socioambiental em estudo. 

Compreendendo o conflito socioambiental desenvolvido na 
Chapada do Apodi, no estado do Rio Grande do Norte

Para entender o contexto no qual está inserido o conflito so-
cioambiental da Chapada do Apodi/RN, foi realizado um recorte his-
tórico a partir da década de 70, tendo em vista que a ideia de implan-
tação de um perímetro irrigado nessa região remonta a essa época.
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Conforme o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA), referentes à implantação do Perímetro 
Irrigado Santa Cruz do Apodi, essa possibilidade surgiu entre os anos 
de 1972 e 1973, quando a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE e o Banco Mundial realizaram estudos nos 
municípios localizados na Região do Vale do Apodi, com o intuito de 
examinar a sua estrutura fundiária, enfatizando, principalmente, as 
áreas de importância agrícola (BRASIL, 2009, p. 03).

Nessa época, a Chapada do Apodi/RN era caracterizada por 
grandes latifúndios. Contudo, no final dos anos 1970 e início dos 
anos de 1980, surgiu um processo de organização popular das/os 
agricultoras/es de Apodi, em decorrência dos trabalhos realizados 
pelas igrejas, principalmente a igreja católica, através das Comuni-
dades Eclesiais de Base (CEBs), dando início, assim, à criação de 
Associações Comunitárias nas comunidades rurais, as quais reivin-
dicavam por água e trabalho na época das secas (PONTES, 2012). 

Em paralelo a essa organização política das/os agricultoras/
es também eram realizadas algumas ações para a implantação do 
projeto de irrigação, tendo em vista que, no ano de 1985, mais de 
uma década depois de receber os estudos pedológicos daquela re-
gião, o DNOCS começa a aprofundá-los, realizando uma investiga-
ção de semidetalhe, abrangendo uma extensão de aproximadamen-
te 400.000 hectares, na escala 1:25.000 (BRASIL, 2009, p. 03). 

O resultado dessa investigação ficou guardado durante vá-
rios anos, só sendo retomado em 1994, quando a Secretaria de Ir-
rigação, do Ministério de Integração Nacional, desenvolveu o Plano 
de Gestão de Recursos Hídricos para Derivação das Águas do Rio 
São Francisco – PLANGESF. O referido Plano destacou, dentre os 
aproveitamentos hidroagrícolas, o Projeto de Irrigação Santa Cruz 
do Apodi, abrangendo uma área total de 26.372 ha (vinte e seis mil, 
trezentos e setenta e duas hectares) (BRASIL, 2009, p. 03).

Porém, a partir de 1990, o município de Apodi começou a 
apresentar mudanças significativas no contexto rural, provocadas 
pela crise do algodão, que enfraqueceu os grandes proprietários de 
terras, mas, principalmente, pela luta das/os agricultoras/es em bus-
ca da reforma agrária (PONTES, 2012). 
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Foi nesse cenário de mobilização e organização política que 
essas/es agricultoras/es conquistaram o seu pedaço de terra, através 
de desapropriações para fins reforma agrária, realizadas pelo Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA1, bem como 
comunidades rurais provenientes do Crédito Fundiário. 

Por meio da articulação com entidades, como a Comissão 
Pastoral da Terra – CPT e a Articulação no Semiárido Brasileiro – 
ASA, as/os agricultoras/es da Chapada do Apodi/RN começaram 
uma nova forma de convivência com o semiárido, através de um mo-
delo de produção baseado na agricultura familiar campesina e na 
transição agroecológica, o que proporcionou a construção de uma 
das maiores cadeias agroecológicas de nosso país (PONTES, 2012).

Porém, toda essa dinâmica de articulação e produção, sob a 
perspectiva agroecológica, voltada para a preservação dos recursos 
naturais, viu-se ameaçada pela implantação, através Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, do Perímetro Irrigado 
Santa Cruz do Apodi, pois, no ano de 2009, foi publicado o seu EIA/
RIMA. 

Contudo, esse relatório, ao invés de apresentar um estudo 
prévio e detalhado sobre os impactos ambientais que a implantação 
do referido perímetro irrigado provocaria na região, conforme estabe-
lece o artigo 225, § 1º, IV da Constituição Federal, tratava-se tão so-
mente de uma revisão dos estudos realizados anteriormente, quando 
a estrutura fundiária da Chapada do Apodi/RN era completamente 
diferente. 

Ao analisar do EIA/RIMA do Perímetro Irrigado Santa Cruz 
do Apodi, percebe-se nitidamente o desrespeito do Governo Federal 
para com a legislação brasileira, no tocante a construção de obras 
que causem degradação ao meio ambiente. Porém, apesar das irre-
gularidades presentes no EIA/RIMA, em 10 de junho de 2011, foi pu-
blicado o Decreto de Desapropriação, que declarou como de utilidade 

1 De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Colonização e Reforma 
Agrária, atualmente, o município de Apodi possui 15 Projetos de Assentamentos, 
beneficiando um total de 528 famílias, tendo a maioria surgido na década de 90. 
São eles: P.A. Soledade (1989), P.A. Aurora Serra (1997), P. A. Vila Nova (1997), 
P. A. Frei Damião (1997), P. A. Paraíso (1997), P. A. Milagre (1997), P. A. Canto 
de Varas (1998), P. A. São Manoel (1998), P. A. Sítio de Góis (1998), P. A. Moacir 
Lucena (1998), P. A. Lage do Meio (1998), P. A. Tabuleiro Grande (2000), P. A. São 
Bento (2001), P. A. Portal da Chapada (2001) e P.A Caiçara (2005), (INCRA, 2017).
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pública, para fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS, uma área de terra 13.855 (treze 
mil, oitocentos e cinquenta e cinco) hectares, localizada no Município 
de Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2011).

Diante do conflito socioambiental provocado pela implantação 
do Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, começou a se organizar 
no município de Apodi um Movimento de Resistência à esse projeto 
de irrigação, protagonizado pelas/os agricultoras/es familiares dessa 
região e apoiado por entidades e organizações do campo, bem como 
por movimentos sociais.  

Esse movimento popular contestava a forma como o projeto 
de irrigação foi proposto, pois acreditavam que o seu funcionamento 
inviabilizaria toda a sistemática de produção agroecológica e susten-
tável desenvolvida naquela região para, em contrapartida, implantar 
um modelo de produção à base de agrotóxicos e insumos agrícolas. 

Desse modo, o referido Movimento de Resistência começou a 
organizar várias mobilizações e atos de resistência, como marchas pe-
las ruas da cidade, seminários, palestras e paralizações de BRs, desta-
cando-se o ato do dia 25 de Julho de 2012, que conseguiu reunir apro-
ximadamente três mil agricultoras/es, bem como o realizado no dia 10 
de dezembro do mesmo ano, onde, através de uma articulação com a 
Marcha Mundial das Mulheres, as/os agricultoras/es familiares daque-
la região, juntamente com diversos movimentos sociais e organizações 
“gritaram” para e em todo o mundo “Somos tod@s Apodi”, realizando 
uma mobilização que aconteceu durante as vinte e quatro horas daque-
le dia, nas ruas de dez estados do Brasil e trinta e três países2. 

Contudo, apesar de toda essa mobilização, no dia 28 de agos-
to de 2012, foi assinada a Ordem de Serviço autorizando o início das 
obras do Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi. 

No mês de outubro do referido ano, diversas entidades, lan-
çaram o Dossiê-Denúncia “Projeto da Morte: Projeto de Irrigação 
Santa Cruz do Apodi”, por meio do qual foram apresentadas as irre-
gularidades técnicas e jurídicas desse perímetro irrigado, através de 
uma análise comparativa entre o Relatório de Impactos Ambientais 
– RIMA e a legislação brasileira. 

2 Informação disponível em: <http://www.sof.org.br/2012/12/12/aqui-somos-todas-
apodi/> e <http://www.brasildefato.com.br/node/11395>Acesso em:13 dez. 2019.

http://www.sof.org.br/2012/12/12/aqui-somos-todas-apodi/
http://www.sof.org.br/2012/12/12/aqui-somos-todas-apodi/
http://www.brasildefato.com.br/node/11395
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Esse dossiê foi entregue para diversos órgãos estaduais e fe-
derais dos Poderes Judiciário e Executivo, como forma de acionar 
juridicamente o Estado para as violações de direitos que estavam 
ocorrendo na Chapada do Apodi/RN3.No ano de 2013, as mobiliza-
ções continuaram, tendo no dia 24 de julho, nascido, provavelmente, 
o mais importante marco na luta contra a implantação desse períme-
tro irrigado, o Acampamento Edivan Pinto4. 

O referido acampamento se organizou com o objetivo de fazer 
oposição política ao perímetro irrigado, mas também como forma de 
reivindicar a distribuição de terras, em busca da constitucionalmente 
garantida reforma agrária.

No mesmo ano, foi lançado o documentário “Chapada do Apo-
di, Morte e Vida”, que fazia parte do projeto Curta Agroecologia, da 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), o qual tinha como obje-
tivo dar visibilidade às experiências agroecológicas desenvolvidas no 
Brasil, além de possuir um caráter de denúncia, uma vez que apre-
sentava como a Chapada do Apodi, na parte localizada no estado do 
Ceará, foi prejudicada pelo perímetro irrigado instalado naquela re-
gião, além disso, fazia um alerta sobre os problemas que o Perímetro 
Irrigado Santa Cruz do Apodi poderia ocasionar5.

Ademais, ainda no ano de 2013, aconteceu a Caravana Agro-
ecológica e Cultural da Chapada do Apodi6, evento que percorreu 
municípios dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, promo-
vendo o intercâmbio da agricultura familiar de base agroecológica, 
bem como denunciando as violações de direitos acarretadas pelos 
avanços do agronegócio nessa região. 

Outrossim, em virtude das irregularidades apresentadas no 
EIA/RIMA, em novembro de 2013, o Ministério Público Federal – MPF 

3 O download do Dossiê-Denúncia “Projeto da Morte” pode ser realizado em: 
<http://2013.cut.org.br/sistema/ck/files/dossie.pdf> Acesso em: 13 dez. 2019.

4 O acampamento Edivan Pinto foi objeto de Ação de Reintegração de Posse, tendo 
que sair da área onde foi realizada a ocupação. Contudo, posteriormente, realizou 
nova ocupação na área onde funcionava o escritório do DNOCS, dentro do Períme-
tro Irrigado Santa Cruz do Apodi. Local onde, atualmente, permanece.  

5 Informação disponível em: <http://www.agroecologia.org.br/2013/09/10/carta-agro-
ecologia-chapada-do-apodi-morte-e-vida/> Acesso em: 11 dez. 2019.

6  A Caravana Agroecológica e Cultural da Chapada do Apodi foi um encontro regio-
nal de intercâmbio de experiências agroecológicas para fortalecer as redes locais 
e serviu de preparação para o III Encontro Nacional de Agroecologia, realizado em 
maio 2014, em Juazeiro/BA. Disponível em: <https://caravanaagroecologicaapodi.
wordpress .com/sobre-2/> Acesso em: 11 dez. 2019.

http://2013.cut.org.br/sistema/ck/files/dossie.pdf
http://www.agroecologia.org.br/2013/09/10/carta-agroecologia-chapada-do-apodi-morte-e-vida/
http://www.agroecologia.org.br/2013/09/10/carta-agroecologia-chapada-do-apodi-morte-e-vida/
https://caravanaagroecologicaapodi.wordpress .com/sobre-2/
https://caravanaagroecologicaapodi.wordpress .com/sobre-2/
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impetrou uma Ação Civil Pública requerendo, dentre outros pedidos, 
a condenação do DNOCS a imediata paralisação das obras do Pe-
rímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, até a aprovação do novo pro-
jeto executivo da obra, da apresentação do novo estudo de impacto 
ambiental, ou da correção e atualização do já existente, da obtenção 
de novas licenças ambientais, bem como da realização de audiência 
pública com as comunidades impactadas.7

Nos anos de 2014 e 2015, as mobilizações diminuíram con-
sideravelmente, provavelmente, em decorrência do início das obras 
para instalação do Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, o que 
acabou desmotivando o movimento de resistência. 

No final do ano de 2015, as obras do perímetro irrigado fo-
ram paralisadas, em virtude do contingenciamento no orçamento da 
União, realizado pelo Governo Federal.

Em abril de 2016, um grupo de sessenta famílias ocupou uma 
área que havia sido desapropriada para do Perímetro Irrigado, dando 
origem, assim, ao Acampamento Santa Catarina8.

No dia 02 de agosto de 2017, o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra realizou nova ocupação na área do perímetro irrigado, na 
qual participaram mais de cem famílias. Essa ocupação fez parte da 
Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária e teve como objetivo 
reivindicar que as terras desapropriadas para o perímetro irrigado fos-
sem redirecionadas para a reforma agrária, exigindo, assim, que a ter-
ra e a água daquele território fossem democraticamente utilizadas para 
o desenvolvimento regional e a produção de alimentos saudáveis. 

Além disso, as articulações contra a implantação desse perí-
metro irrigado também continuaram a se manifestar – embora com 
menor incidência – através das reuniões e formação de base nas 
comunidades rurais ou por meio da participação das lideranças em 
eventos sociais e acadêmicos.

Diante desse contexto, percebe-se uma colisão entre diversos 
atores sociais, que disputam o uso e controle dos recursos naturais 
daquela região. 

7 A referida ACP (Processo nº 0001697-43.2013.4.05.8401) ainda se encontra em 
tramitação na 8ª Vara Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Subseção 
de Mossoró.

8 O referido acampamento durou apenas alguns meses, pois foi objeto de Ação de 
Reintegração de Posse, e, após o deferimento da liminar, foi desarticulado.
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De acordo com Nascimento “todo conflito reúne um conjunto 
de atores que se posicionam e se dispõem diferentemente entre si, 
articulam-se ou se opõem” (2001, p. 95). Esses atores sociais podem 
ser indivíduos, grupos sociais, organizações, nações, coletividades 
ou Estados (NASCIMENTO, 2001).

Como afirma Little (2006), a análise de um conflito socioam-
biental requer que façamos a identificação dos grupos sociais mar-
ginalizados e que atuam no campo de influência direta do conflito e 
também daqueles que mesmo à distância exercem suas influências. 

Porém, a identificação dos atores que compõem um conflito 
socioambiental é uma tarefa complicada, tendo em vista que os ato-
res sociais envolvidos nunca são estáticos e seus movimentos nem 
sempre são perceptíveis (NASCIMENTO, 2001). 

Nesse sentido, após a análise da documentação obtida, bem 
como de pesquisa em sítios da internet, foi possível dividirmos os 
atores sociais envolvidos no conflito socioambiental da Chapada do 
Apodi/RN em dois grupos. 

No primeiro, estão inseridos aqueles que atuam diretamente, 
realizando ações ou articulando-as e que sofrerão os prováveis im-
pactos do perímetro irrigado ou os seus benefícios, e, o segundo gru-
po, se refere àqueles que, mesmo não estando presentes no embate 
de forma direta e/ou que não serão atingidos pelos reflexos que esse 
perímetro irrigado poderá vir a ocasionar, influenciam nas relações 
desenvolvidas em torno do conflito. 

No grupo de influência direta nesse conflito socioambiental es-
tão inseridos: as/os agricultoras/es familiares do município de Apodi/
RN, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Apodi, 
a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra e o Governo Federal, através do Departamento Nacional de 
Obras Contra a Seca.

Por outro lado, o grupo que atua indiretamente neste conflito 
é composto pelos seguintes atores sociais: Rede Nacional de Ad-
vogados e Advogadas Populares, Centro de Referência em Direitos 
Humanos, Projeto Ser-Tão: assessoria jurídica e educação popu-
lar no semiárido, Cáritas Diocesana, Marcha Mundial das Mulheres 
(MMM), Via Campesina, Ministério Público Federal, Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Coopervida, 
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Terra Viva, Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde (TRAMAS), 
da Universidade Federal do Ceará, Central Única dos Trabalhado-
res (CUT), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Rio Grande do Norte (FETARN), Federação Nacional dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF), Articula-
ção Nacional de Agroecologia (ANA), Articulação Semiárido Potiguar 
(ASA Potiguar), assim como, personalidades políticas e empresas do 
agronegócio.

Ressalta-se que cada ator social tem sua própria forma de 
adaptação, ideologia e modo de vida, que podem entrar em choque 
(LITTLE, 2001, p. 108-109). Assim, alguns grupos sociais, mesmo 
sendo aliados, podem vir a defender perspectivas diferentes com re-
lação ao conflito.

No tocante ao objeto em disputa, destaca-se que, em sua 
maioria, os conflitos envolvendo os recursos naturais estão relacio-
nados às terras que contêm tais recursos, e, nesse caso, os grupos 
sociais reivindicam essas terras como seu território de moradia e vi-
vência (Little, 2001). 

O conflito desenvolvido na Chapada do Apodi, no estado do 
Rio Grande do Norte, segue essa dinâmica, haja vista que represen-
ta uma disputa pelas terras, e, principalmente, pela preservação da 
água existente naquela região.

Contudo, foi possível perceber que o conflito pelo acesso à 
água na Chapada do Apodi/RN não é algo novo que surgiu apenas 
após a informação sobre a implantação do Perímetro Irrigado Santa 
Cruz do Apodi na região. A luta pelo direito ao uso da água começou 
nos anos 80, junto com a organização daquelas/es agricultoras/es 
pela reforma agrária. Tal constatação é corroborada pela análise das 
pesquisas de Pontes (2012) e Maia (2016).

Portanto, assim como a supracitada autora, compreende-se 
que a luta das/os agricultoras/es familiares da Chapada do Apodi/RN 
pelo acesso a água reflete questões que já vinham sendo levantadas 
há várias décadas por aqueles atores sociais, todavia, tomou novas 
proporções a partir das obras de implantação do Perímetro Irrigado 
Santa Cruz do Apodi, bem como da chegada das empresas do agro-
negócio naquela região.
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Considerações Finais

A partir da pesquisa realizada, foi possível verificar que o con-
flito socioambiental desenvolvido na Chapada do Apodi/RN, além de 
representar uma disputa entre dois modelos de produção agrícola, a 
agricultura familiar de base agroecologia e o agronegócio, compre-
ende também uma luta pela defesa daquele território e a garantia do 
direito à agua, algo que acaba gerando reflexos em âmbito estadual, 
tendo em vista os fins a que são destinados os recursos hídricos da 
Barragem de Santa Cruz e do Aquífero Jandaíra.

Além disso, notou-se que o contexto, no qual esse conflito 
socioambiental está inserido, encontra-se em constante transição, de 
acordo com as mudanças de posicionamentos e ações dos diferen-
tes atores sociais que nele atuam, tendo em vista que a conduta ado-
tada por um determinado ator social irá refletir no modo de atuação 
dos demais, provocando, assim, uma dinâmica de causa e efeito. 

Ademais, é notório que o referido conflito engloba dimensões 
políticas, sociais e jurídicas, confirmando, assim, a afirmação de Little 
(2001) no tocante aos conflitos de terra.

A dimensão política está implícita nos interesses políticos em 
torno do Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi, o qual foi, inclusive, 
objeto de campanha eleitoral. 

A dimensão social se manifesta através dos impactos que a 
implantação desse perímetro irrigado já vem causando nas comuni-
dades rurais da Chapada do Apodi/RN, e, nos prováveis impactos, 
que poderão vir a atingir tanto as comunidades que se beneficiam 
dos recursos hídricos daquela região para a produção agrícola, como 
aquelas que os usam como fonte de abastecimento humano. 

Já a dimensão jurídica se expressa por meio da colisão entre 
o direito do DNOCS às terras que foram desapropriadas para ins-
talação do perímetro irrigado e o direito das comunidades rurais da 
Chapada do Apodi/RN, assim como, das comunidades e municípios 
adjacentes, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que in-
clui o direito à preservação dos recursos hídricos. Além das irregula-
ridades técnicas e jurídicas presentes no projeto, estudo e relatório 
ambiental desse perímetro irrigado, as quais estão sendo discutidas 
judicialmente, através da Ação Civil Pública, interposta pelo Ministé-
rio Público Federal, e que já foram discutidas em Pinto et al. (2015).
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Diante desse contexto, torna-se legítimo acrescentar também 
a dimensão ambiental, uma vez que esse conflito reflete uma dis-
puta entre dois modelos de produção agrícola. A agricultura familiar 
que prioriza o cultivo policultor de forma sustentável e o agronegócio 
que se baseia na produção de monoculturas de commodities, através 
da utilização de insumos agrícolas e agrotóxicos, causando diversos 
problemas aos recursos naturais e à vida humana. 

Outrossim, a partir da análise do contexto rural daquele terri-
tório, pode-se inferir que a implantação do Perímetro Irrigado Santa 
Cruz do Apodi provocará uma contrarreforma agrária, tendo em vis-
ta que fará o inverso da reforma agrária, ao desapropriar pequenas 
propriedades para a instalação de uma espécie de latifúndio, que 
produzirá monoculturas em larga escala para exportação. 
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RESUMO
Comunidades de Ilha Grande do Piauí têm acompanhado as dunas 
da região soterrarem suas moradias e trabalhado para que não hou-
vesse o bloqueio do seu acesso ao Porto dos Tatus, de onde saem as 
embarcações para o passeio turístico mais importante da região, o do 
Delta do Parnaíba. Em função desta problemática, Geotecnologias 
foram utilizadas para monitorar o movimento dunar, quantificar a área 
soterrada pelas dunas e calcular a velocidade do seu deslocamento. 
Para isso, buscou-se referências na literatura, vetorizou-se o campo 
de dunas a partir de imagens de satélite monitorando-o a cada qua-
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tro anos no período compreendido entre 1990 e 2017. A metodolo-
gia empregada permitiu identificar 44.000 m² da área urbana de Ilha 
Grande soterrada pelas dunas ao longo dos 27 anos de estudo.
Palavras-chave: Geotecnologias; Geoprocessamento; Processa-
mento Digital de Imagens; Delta do Parnaíba; Sensoriamento Re-
moto.

ABSTRACT
Communities of Ilha Grande do Piauí have been observing the dunes 
of the region burying their houses and working so that their access to 
the Tatus harbor would not be blocked. This harbor from where the 
boats leave for the most important tourist tour of the region, the Par-
naíba Delta Tour. Due to this problem, Geotechnologies were used to 
monitor the dune movement, quantify the area buried by the dunes 
and calculate the speed of its displacement. For this, we searched 
for references in the literature, and the dune field was vectored from 
satellite images monitoring it every four years in the period between 
1990 and 2017. The methodology used allowed identifying 44,000 
m² of the urban area of Ilha Grande buried by the dunes over the 27 
years of study.
Keywords: Geotechnology; Geoprocessing; Digital Image Proces-
sing; Delta do Parnaíba; Remote Sensing.

Introdução

Ameaçados pelo soterramento pleno de suas comunidades e 
o assoreamento do rio Parnaíba, principal fonte de renda da região, 
os moradores da cidade de Ilha Grande do Piauí vêm alertando e 
sofrendo as consequências do deslocamento do complexo de dunas, 
popularmente conhecido como Morro Branco, em direção à zona 
urbana da cidade e as principais infraestruturas de acesso viário e 
aquaviário ao Delta do Parnaíba - importante ponto turístico e consi-
derado o maior delta em mar aberto das Américas.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEMAR) diagnosticou, após mobilização da população ilhagranden-
se, a invasão das massas de areia como gravíssima. Em resposta, o 
Governo do Estado do Piauí iniciou em 2012 um projeto de conten-
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ção das dunas que consiste essencialmente no plantio de mudas de 
espécies nativas que estabilizem a duna além do recobrimento de 
sua superfície por imensas mantas feitas de fibra de coco (SEMAR, 
2012).

No Projeto Executivo para a Contenção das Dunas do Muni-
cípio de Ilha Grande consta que, segundo a prefeitura local, já foram 
soterradas 27 moradias nas comunidades “Tatus” e “Cal” ao longo 
dos últimos dez anos e o sistema viário vive sob constante ameaça 
por conta de um iminente bloqueio ocasionado pelas areias em pro-
gressão (CEC ENGENHARIA, 2010).

A urgência de medidas que minimizem os prejuízos ambien-
tais, sociais e econômicos causados pelo avanço das dunas sobre as 
comunidades ribeirinhas, de estudos que corroborem com as reinvin-
dicações dos moradores e analisem as reais dimensões do proble-
ma faz-se evidente no relato dos ilhagrandenses que vivem nessas 
áreas de risco, conforme pode ser visto nos documentários “Onda 
Branca” (2013), “A Ampulheta: memórias de areia e vento” (2016) e 
no trabalho de Souza (2015).

O objetivo deste trabalho é monitorar o deslocamento das du-
nas na região de Ilha Grande, interior do estado do Piauí, entre os 
anos de 1990 e 2017 visto os problemas que esse deslocamento tem 
causado.

Para este fim, serão utilizados Sistemas de Informações Ge-
ográficas, Processamento Digital de Imagens e Sensoriamento Re-
moto por estas Geotecnologias possibilitarem identificar origens e as-
pectos da modificação do espaço, além de permitirem o mapeamento 
e a quantificação destas alterações (LOCH; KIRCHNER, 1988).

A identificação destes aspectos e a quantificação destas al-
terações podem evidenciar a urgência da tomada de medidas que 
visem retardar o avanço da areia sobre as moradias dos ribeirinhos 
e do olhar tanto da sociedade como da comunidade acadêmica para 
esta questão. 

Além destes aspectos, é fundamental entender a influência de 
cada variável neste fenômeno abrindo espaço para a discussão do 
problema tanto pelo poder público como pelos agentes modificadores 
daquele ambiente e deste modo auxiliar a pensar em soluções que 
garantam a melhoria da qualidade de vida dos moradores destas co-
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munidades, bem como a preservação do patrimônio material, cultural 
e natural da região.

Referencial Teórico

O vento em conjunto com as variações relativas do nível do 
mar são os agentes mais importantes na construção, definição e mo-
dificação da paisagem da planície costeira, uma vez que constroem 
as dunas, dão formas as ondas e correntes marinhas que influenciam 
a deriva litorânea de sedimentos e a configuração das praias, contro-
lam a forma dos lagos e lagoas da costa e influenciam na sedimenta-
ção destes e de outros corpos hídricos (TOMAZELLI, 1993).

As partículas transportadas pelo vento podem se movimentar 
por mais de 1.000 km a partir do seu local de origem e essa movi-
mentação intervém diretamente no ecossistema o qual esses grãos 
estacionam. No litoral nordestino as areias podem se deslocar por 
distâncias consideráveis a quilômetros de distância da praia “forman-
do lombadas de mais de 30 metros de altura e muitos quilômetros de 
extensão” (LEINZ; AMARAL, 1998, p.131). O vento quando constan-
te em uma direção resultará em uma deposição contínua, iniciada pe-
las partículas de maior tamanho e continuando com grãos menores, 
que resultarão em uma elevação de forma regular e característica 
designada duna (LEINZ; AMARAL, 1998; POPP, 1988).

As dunas são elevações que variam de poucos a centenas 
de metros, formadas a partir da acumulação de sedimentos de gra-
nulometria fina, geralmente areia, transportados continuamente pelo 
vento, têm aparência de morro e são encontradas em regiões desér-
ticas e litorâneas podendo estar situadas no litoral ou no interior do 
continente e apresentar ou não vegetação, além de constituírem-se 
Áreas de Preservação Permanente (APP) (POPP, 1988; BRASIL, 
2002; GUERRA, CUNHA, 2007; CARVALHO, SILVA, CRIVELLARO, 
2008; PIMENTA, 2013).

Os sistemas dunares abrigam inúmeras espécies de fauna e 
de flora e grande parte deles encontra-se em estado de degradação. 
São ambientes de notável beleza cênica, o que os tornam ambientes 
de lazer e turismo, que quando usados para esta finalidade sem o 
controle adequado, são modificados fortemente pela ação antrópica 
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que também pode atuar por meio da extração de suas areias para 
construção civil, ambas as formas afetando sua resiliência e os tiran-
do das suas condições ideais de existência e equilíbrio resultando 
em sua degradação (SOUSA, 2010; ANTUNES DO CARMO, 2013; 
PAIXÃO, 2013). 

Uma vez que proibir o uso das zonas costeiras e sistemas 
dunares é inviável, deve-se pensar em estratégias de controle e con-
servação para que seu uso não seja sinônimo de degradação (AN-
TUNES DO CARMO, 2013).

Partindo desta problemática, “as Geotecnologias se apresentam 
como importante instrumento na identificação de áreas vulneráveis” 
(COELHO, 2013, p.12) e mostrando-se como um conjunto de técnicas 
relativamente acessíveis que as torna um bom método a se empregar 
no estudo de impactos em sistemas dunares (TOMAZELLI et al, 2003).

Metodologia

Os procedimentos metodológicos adotados para atingir os ob-
jetivos deste trabalho foram: 1) Definição e caracterização da área de 
estudo; 2) Aquisição e escolha dos dados; 3) Tratamento dos dados; 
4) Vetorização dos sistemas dunares e área urbana; 5) Cálculo da 
área urbana soterrada pelas dunas. 

A área de estudo, apresentada na figura 1, situa-se, em sua 
totalidade, na Área de Preservação Ambiental (APA) do Delta do Par-
naíba e foi determinada de modo que contemplasse os objetos de in-
teresse desta pesquisa: as dunas da cidade de Ilha Grande do Piauí, 
as áreas que a circundam e que apresentam relação direta com elas 
(SOUSA, 2010; PAIXÃO, 2013), as comunidades Tatus e Cal, afeta-
das diretamente por seu avanço (SOARES et al, 2013; ONDA BRAN-
CA, 2013; SOUZA, 2015; A AMPULHETA, 2016) e a faixa de praia 
que pertence ao município de Parnaíba, no Piauí, mas que segundo 
Sousa (2010) possui uma relação direta com o movimento das dunas 
de Ilha Grande, uma vez que sua diminuição implica em migração 
das dunas para o interior da costa.

 A cidade não apresenta diretrizes de uso e ocupação do solo, 
funcionários alocados para ações de gestão ambiental ou orçamento 
para esta área (BRASIL, 2015).
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo

Fonte: Os autores.

Os ventos da região têm direção predominantemente sudeste 
e velocidades que variam de 3,6k m/h a 10,8 km/h (CEC ENGENHA-
RIA, 2010), o que segundo a Escala de Beaufort, vista nos trabalhos 
de Leinz e Amaral (1998) e Popp (1988), permite classifi cá-los como 
ventos de aragem e brisa leve podendo movimentar grãos de até 
0,25 mm (LEINZ; AMARAL, 1998).

O sistema dunar, principal alvo deste estudo e considerado 
local de beleza cênica semelhante à dos lençóis maranhenses (BRA-
SIL, 2015) está totalmente posicionado dentro do município de Ilha 
Grande do Piauí e ocupa cerca de 9km² (nove quilômetros quadra-
dos), 6,96% da área total, e localiza-se mais próximo das comuni-
dades Cal e Tatus, principais afetadas pelo seu deslocamento (CEC 
ENGENHARIA, 2010; ONDA BRANCA, 2013; SOARES et al, 2013).

Das 8.914 pessoas que habitavam a cidade de Ilha Grande 
em 2010, 1.133 residiam em 277 residências na comunidade Tatus 
e 1.288 em 343 casas na comunidade CAL (IBGE, 2010), comunida-
des diretamente afetadas pelo avanço das dunas nas quais mais de 
27 moradias foram soterradas (CEC ENGENHARIA, 2010). Segundo 
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Soares et al (2013, p. 138), “a maioria das casas não são regulari-
zadas pelo governo local, sendo que nas áreas rurais ainda existem 
muitas casas construídas de barro na beira das lagoas e das dunas 
de areia” o que sugere que novos soterramentos venham a aconte-
cer, se não tomadas devidas providências.

Haja vista os problemas causados pela movimentação dunar, 
um projeto que tinha por objetivo a contenção das dunas foi desen-
volvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SE-
MAR) em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) entre os anos de 2011 
e 2016. O projeto consistia, de modo geral, na realização da cobertu-
ra vegetal das dunas para fixa-las (CEC ENGENHARIA, 2010; ONDA 
BRANCA, 2013; SOARES et al, 2013; CODEVASF, 2017).

Trabalhou-se com imagens digitais orbitais multiespectrais por 
propiciarem uma visão de todos os elementos que compõem o con-
texto do movimento dunar, em diferentes datas e fornecerem várias 
bandas do espectro eletromagnético, o que permitiu que informações 
provenientes de várias regiões deste espectro fossem combinadas 
de modo que melhor discriminassem as feições de interesse (NOVO, 
2010; MENESES, ALMEIDA, 2012).

Recursos de Geoprocessamento permitiram complementar o 
arquivo vetorial correspondente ao município de Ilha Grande, dispo-
nibilizado pelo IBGE, com a porção da costa que se limita a leste do 
município e finda no oceano atlântico, pertencente ao município de 
Parnaíba, estado do Piauí, e que compreende a faixa de praia neces-
sária para a realização deste estudo, e por isso incluída.

Deste modo, ao canal vermelho (R) atribuiu-se a banda cor-
respondente infravermelho médio, para o canal verde (G) a do infra-
vermelho próximo e para o canal azul (B) a banda correspondente 
ao vermelho, nas imagens obtidas pelos sensores TM-LANDSAT5 
e OLI-LANDSAT-8. Na imagem obtida pelo sensor ALI-EO-1 a com-
posição colorida RGB que melhor discriminou os alvos de interesse 
correspondeu ao Vermelho (R), Verde (G) e Azul (B), semelhante à 
cor natural.

Vetorizou-se o campo de dunas móveis em cada uma das 
imagens orbitais, assim como a área urbana de Ilha Grande, repre-
sentando-as em camadas vetoriais. Essa ação foi realizada de modo 
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que se pudessem cruzar as informações relativas à sua posição geo-
gráfica baseadas em imagens de diferentes anos, permitindo avaliar 
se houve deslocamento das dunas e em caso positivo quantificar e 
verificar se houve avanço sobre o espaço urbano. Realizou-se a ve-
torização das dunas e da área urbana de Ilha Grande a cada quatro 
anos a partir do ano 1990 até o ano de 2013 e a partir deste último 
vetorizou-se as dunas a cada ano, a fim de analisar mais detalha-
damente o deslocamento das dunas após o início dos trabalhos de 
contenção.

Para quantificar a área de avanço das dunas em um dado in-
tervalo de tempo utilizou-se a técnica “diferença” que cruza os dados 
do vetor correspondente ao corpo dunar em um determinado ano 
com o vetor correspondente ao mesmo em um ano posterior, obser-
vando o sentido em que se dá essa diferença. Caso a diferença se 
apresente no sentido dos ventos da região, há um avanço, caso con-
trário, há retração. O resultado deste processamento será um novo 
vetor, cuja área representará o quanto as dunas avançaram naquele 
intervalo de tempo. Os vetores de dunas e de área urbana também 
foram cruzados com o objetivo de se quantificar a área soterrada 
desta última ao longo do período estudado.

Resultados e Discussões

Por meio da vetorização das dunas no período de 1990 a 
2017, realizados em intervalos de quatro anos, chegou-se aos valo-
res apresentados na tabela 1, que dizem respeito a área avançada 
pela duna a cada quatro anos.

Tabela 1: Avanço das dunas por intervalo de tempo
Avanço das dunas por intervalos de tempo
Período analisado Avanço (ha)

1990 - 1994 185,844
1994 -1998 204,571
1998 - 2002 236,802
2002 - 2006 236,014
2006 - 2010 96,404
2010 - 2014 143,298
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2014 - 2017 99,987
Total de Avanço 1202,92

Fonte: Os autores, 2018.

Da análise da tabela 1, pode-se perceber um expressivo avan-
ço das dunas durante todo o período analisado. Destes valores, ob-
serva-se que em média, 45 ha (hectares) da região foram soterrados 
a cada ano.

Observando as imagens percebeu-se que o sentido do avan-
ço das dunas é o mesmo dos ventos, a sudoeste, como descrito no 
Projeto Executivo de Contenção das Dunas (CEC ENGENHARIA, 
2010) e semelhante aos resultados do trabalho de Araújo; Fonseca 
(2016) em que o sentido do avanço das dunas dos Lençóis Mara-
nhenses correspondeu ao dos ventos da região.

Tabela 2: Área urbana soterrada (1990-2014)

Ano
Área Soterrada (m²)

Tatus Cal Total
1990 - - -
1994 - - -
1998 557,14 - 557,14
2002 18.877,23 13.274,85 32.152,07
2006 - 3.381,26 3.381,26
2010 - 7.872,82 7.872,82
2014 - 723,54 723,54
Total 19.434,37 25.252,466 44.686,83

Fonte: Os autores, 2018.

O processo de soterramento de parte das comunidades Tatus 
e Cal é descrito nos mapas que representam o avanço das dunas 
sobre a área urbana de Ilha Grande e cujos valores podem ser vistos 
na tabela 2 e que são apresentados nas figuras 2, 3 e 4. 

Nesses mapas, dunas e área urbana são apresentadas de 
uma coloração mais escura para uma mais clara de acordo com o 
ano que representam, tendo as representações mais antigas cores 
mais escuras e as recentes cores mais claras. Dunas foram apresen-
tadas em tons de amarelo e área urbana em tons de vermelho. Ao 
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lado pode-se conferir o comportamento da área urbana e das dunas 
em um determinado ano. Observando-os percebe que o crescimento 
da comunidade se deu na direção das dunas, indo de encontro ao 
sentido de movimentação das mesmas.

Nota-se que há certa transparência nos vetores que repre-
sentam as dunas, o que permite perceber a parcela da área urbana 
de Ilha Grande que foi recoberta por elas em um dado momento, 
uma vez que é possível vê-la no mapa, ou seja: notar no mapa um 
vetor de cor avermelhada sob outro vetor de cor amarelada indica 
que aquela área, que antes era urbana, foi recoberta pelas dunas em 
um dado período do estudo. Este fenômeno é percebido nas extremi-
dades leste e norte das comunidades Tatus e Cal, respectivamente.

Figura 2: Mapa do avanço das dunas sobre a área urbana de Ilha 
Grande do Piauí.

Fonte: Os autores, 2018.
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Figura 3: Mapa do avanço das dunas sobre o povoado Tatus

Fonte: Os autores, 2018.

Figura 4: Mapa do avanço das dunas sobre o povoado Cal

Fonte: os autores.
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Os valores da movimentação das dunas após o início do tra-
balho de sua contenção, realizado pela SEMAR em parceria com a 
CODEVASF são apresentados na tabela 3

Tabela 3: Avanço das dunas após o início dos trabalhos de contenção
Avanço das dunas após o início dos trabalhos de contenção
Intervalo de anos analisados Avanço (ha)

2013 - 2014 81.834
2014 - 2015 41.447
2015 - 2016 54.208
2016 -2017 58.976

Total de avanço 236.465
Fonte: Os autores, 2018.

É importante ressaltar que estes trabalhos aconteceram na 
área das dunas que desemboca no rio e o avanço aqui apresentado 
é referente a todo o complexo dunar, embora reforce que estes traba-
lhos, da maneira que têm sido executados e planejados não atendem 
as preocupações e problemas relatados pela população. Observan-
do os valores, vê-se que não muito difere dos apresentados na tabela 
2 que mostra valores anteriores ao projeto de contenção. 

No relatório também consta que as mesmas dunas em que 
se foram implantadas as medidas do projeto de contenção tendem 
a reativar o seu movimento em um prazo de dez anos, atingindo in-
clusive distâncias maiores do que anteriormente, visto a maior altura 
que apresentarão, e que o complexo dunar tende a se configurar 
como um único cordão transversal em relação direção do vento (CEC 
ENGENHARIA, 2010).

Conclusão

A combinação das Geotecnologias SR, SIG e PDI permitiu 
identificar e quantificar a movimentação das dunas da cidade Ilha 
Grande em direção à zona urbana da cidade. No total 44.687m² de 
área urbana foram soterrados durante o período de estudo, dos quais 
19.434m² correspondem à comunidade Tatus e 25.253m² correspon-
dem a comunidade Cal.
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Este estudo confirma a partir da metodologia empregada os 
problemas relatados pelas comunidades e evidencia a urgência de 
medidas por parte do poder público, além das que já foram tomadas 
e de conhecimento que não foram suficientes.
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RESUMO
A visão do ser humano a uma determinada paisagem, consiste na 
representação de processos dinâmicos endógenos e exógenos que 
atuam na estrutura e na dinâmica do Planeta. A Geografia, neste senti-
do, tem como desígnio analisar a interferência do ser humano tanto no 
meio natural quanto no social. Esse artigo, deste modo, tem como ob-
jetivo apontar a relação da interferência humana com a contaminação 
química morfopedológica. A metodologia utilizada é a da revisão de 
literatura, doravante uma pesquisa qualitativa exploratória. Busca-se, 
assim, relacionar a vulnerabilidade do solo e das bacias hidrográficas 
a partir do acúmulo de contaminantes transportados pelo escoamento 
superficial. O assunto posto em discussão, trata-se de notoriedade glo-
bal, na medida em que a intensificação da urbanização, da industriali-
zação e do consumo demandam políticas e medidas de planejamento 
ambiental, bem como o uso sustentável dos recursos naturais.
Palavras-chave: solos; contaminação; sustentável.

ABSTRACT
The human being’s view of a particular landscape consists of the re-
presentation of endogenous and exogenous dynamic processes that 
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act on the structure and dynamics of the Planet. Geography, in this 
sense, aims to analyze the interference of human beings both in the 
natural and in the social environment. This article, therefore, aims 
to point out the relationship between human interference and mor-
phopedological chemical contamination. The methodology used is 
the literature review, henceforth an exploratory qualitative research. 
Thus, we seek to relate the vulnerability of soil and watersheds from 
the accumulation of contaminants transported by surface runoff. The 
subject under discussion is a matter of global notoriety, insofar as the 
intensification of urbanization,industrialization and consumption de-
mand environmental planning policies and measures, as well as the 
sustainable use of natural resources..
Keywords: soils; contamination; sustainable.

1. Introdução

A contaminação química na paisagem é uma preocupação 
contemporânea, dada a possibilidade de absorção de produtos no-
civos pelas plantas, animais e, também, pelo ser humano. Aspectos 
topográficos como a declividade e curvaturas atuam no deslocamen-
to da água das chuvas, redistribuindo sedimentos e materiais do solo 
ao longo das vertentes. Para Siefert e Santos (2012) o escoamento 
superficial [deslocamento da água das chuvas na superfície do solo] 
opera como vetor primário na condução de possíveis poluentes em 
direção aos rios, especialmente nos processos que envolvem a po-
luição difusa em bacias hidrográficas.

A declividade ainda afeta a intensidade dos processos de ero-
são, o potencial de lixiviação, o transporte de partículas e substân-
cias químicas, além de consequentemente interferir na capacidade 
da drenagem do local (SEIBERT et al., 2007). Na verdade, as va-
riações na declividade e o tipo de solo interferem nos processos de 
infiltração da água no perfil do solo e, no escoamento subsuperficial 
e superficial.

Relacionadas à variação da declividade, as curvaturas das 
vertentes atuam no direcionamento do fluxo hídrico e, na concentra-
ção do escoamento superficial. Contornos convexos levam a fluxos 
divergentes e os côncavos a fluxos convergentes. Esses últimos, de-
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senvolvem maiores zonas de saturação dos solos e em menor tem-
po (SABZEVARI; TALEBI; SHANSAI, 2010), desenvolvendo áreas 
hidrologicamente sensíveis (AHS). As AHS representam um meca-
nismo de transporte rápido para potenciais poluentes, frequentemen-
te formando-se em um elo hidrológico entre a paisagem e as águas 
superficiais.

A relação da água com o solo é de extrema importância para 
entender o transporte e o depósito de sedimentos e, também, a con-
taminação por compostos químicos. As propriedades físicas e quími-
cas do solo, também hei de afetar o transporte de contaminantes e a 
poluição difusa ao longo da bacia hidrográfica, isso, em decorrência 
da diferença de porosidade, textura, tipo e percentual de argilomi-
nerais, teor de matéria orgânica, pH entre outros atributos, e as re-
lações mantidas entre estes e o contaminante. O solo da superfície 
separa a água precipitada em duas partes, a que infiltrará no solo 
e outra que escoará pela superfície (HORTON, 1933). No entanto, 
segundo Horton (1936), quando a capacidade de infiltração atingir 
o máximo de quantidade de chuva precipitada, o excedente forma-
rá uma camada fina que se moverá por influência da inclinação e 
da gravidade (HILLEL, 1998). É aí que se dá início ao escoamento 
superficial com o possível carregamento de poluentes e compostos 
químicos até a vertente.

A contaminação dos solos e dos mananciais superficiais, des-
te modo, é um processo que engloba uma diversidade de fatores 
complexos. A persistência que o contaminante terá no solo e os cami-
nhos que irá seguir dependem das interações e das movimentações 
condicionadas aos atributos do solo, as características dos compos-
tos e aos processos atuantes, pois estes são influenciados pelo clima 
e pelo relevo. Por isso, a análise morfopedológica faz- se importante 
no planejamento ambiental.

As interferências humanas que exacerbam a contaminação do 
solo e da condução de poluentes aos rios é o objetivo deste trabalho. 
Ademais, esse artigo pretende pontuar a importância da manutenção 
da cobertura vegetal no entorno dos mananciais e em áreas com 
maior declividade, sujeitas a processos erosivos mais intensos, para 
diminuir a erosão, lixiviação e a compactação do solo. A utilização de 
técnicas que visem a qualidade do solo, a manutenção da cobertura 
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nativa e o plano de bacia hidrográfica, tal como constam no Código 
Florestal, são ações que visam um Desenvolvimento Sustentável no 
país, exaltando assim a sua importância.

Contaminação do solo

O solo é formado ao longo de milhares de anos e pode ser 
entendido, de forma simplória, como um corpo natural, dinâmico e 
tridimensional (PENNOCK; VELDKAMP, 2006) composto por uma 
mistura complexa de minerais, material orgânico, gases, água e di-
versas formas de vida (REICHARDT; TIMM, 2012), que tem um va-
loroso aproveitamento humano, sendo ainda considerado o “rim” da 
Terra. Em algumas áreas, os humanos derramaram intencionalmente 
e acidentalmente produtos nocivos, que o contaminam.

Por definição, qualquer substância no solo que exceda os ní-
veis de ocorrência natural e represente riscos à saúde humana é um 
contaminante do solo. No entanto, cabe destacar que, muitos ele-
mentos químicos considerados tóxicos para a saúde humana estão 
presentes naturalmente no solo, em baixas concentrações, ou até 
mesmo em grandes, em caso de jazidas. Portanto, a contaminação, 
pode ocorrer pelas diferentes pressões e impactos no uso da terra, 
mas também por processos naturais decorrentes do ciclo biogeoquí-
mico atuante nos solos.

A contaminação do solo envolve processos de acúmulo e 
transporte de elementos químicos, os quais dependem em grade 
parte, da interação entre líquido-sólido e os processos de transporte 
e sedimentação (BUCHANAN 2013; MELLAND et al., 2015). Des-
te modo, para uma análise da contaminação e vulnerabilidade do 
solo faz-se necessário o entendimento da dinâmica físico-hídrica da 
paisagem, bem como do conhecimento das propriedades físico- quí-
micas do seu perfil (conjunto dos horizontes desse solo) e das ca-
racterísticas do contaminante, afim de se determinar as interações 
existentes no sistema.

A configuração geométrica do relevo rege o movimento da 
água, de modo que, diferentes configurações do relevo propiciam 
variações na velocidade e direcionamento dos fluxos hídricos, inter-
ferindo na capacidade de transporte de sedimentos, além de pro-
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piciarem diferentes condições de umidade do solo. Estas últimas 
interferem nas relações oxidantes e redutoras dos solos, podendo 
influenciar também nas relações de sorção de contaminantes metáli-
cos com a fase sólida da cobertura pedológica. O ambiente oxidante 
favorece a adsorção ou coprecipitação de metais com hidróxidos de 
ferro, enquanto o redutor proporciona a dissolução, com consequen-
te liberação dos metais associados para a solução (EPA, 2007). O 
que torna as zonas úmidas mais vulneráveis à lixiviação (GBUREK 
et al, 2000) e, considerando a existência de uma ligação hidrológica 
direta entre esses locais e as massas hídricas, os possíveis contami-
nantes presentes no solo são transportados para a água pluvial pelo 
escoamento (WALTER et al, 2000).

A erosão hídrica é um importante mecanismo de transporte de 
produtos químicos agrícolas, haja vista que, as partículas de solo po-
dem atuar como veículo no transporte de contaminantes em direção 
aos rios (Siefert e Santos, 2002). No estudo de Melland et al. (2016), 
constatou-se que parcela significativa de herbicida foi mobilizada no 
escoamento superficial, e os sedimentos em suspensão, restaram-se 
enriquecidos em relação à camada superficial do solo (25 cm), en-
quanto Zengh et al (2012), observaram que os hidrocarbonetos aro-
máticos policíclicos foram transportados no escoamento adsorvidos 
à matéria orgânica.

Os atributos do solo, como textura, estrutura, teor de matéria 
orgânica, pH e argilomineral predominante, são os que mais influen-
ciam em sua capacidade de filtrar, armazenar, digerir e tamponar de-
terminados contaminantes. Visto que a capacidade de sorção (absor-
ção e adsorção) dos contaminantes na fração sólida é proporcional à 
área superficial e à densidade de carga superficial das partículas de 
solo (sorventes) (VIDAL et al., 2009). A retenção e a mobilidade de 
metais no solo, por exemplo, dependem de complexas interações en-
tre a fase líquida e a sólida, tanto orgânica quanto mineral (BRADY, 
1989), sendo que a matéria orgânica e os oxi-hidróxidos são impor-
tantes sorventes, e possuem carga superficial fortemente dependen-
te do pH (EPA, 2017).

O espaço poroso é formado pelo arranjo espacial (estrutura) e 
influenciado pela distribuição, quanto ao tamanho (textura) das par-
tículas sólidas do solo. Em síntese, Schaertzl e Anderson (2005) dis-
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correm que em solos com textura mais grossa (farto em areia), a água 
se move mais rápido no fluxo saturado, em comparação com solos 
ricos em argila (textura fina). Os solos argilosos tendem naturalmente 
a predominância de microporos. Estes, também estão mais sujeitos a 
compactação, já que os macroporos, normalmente provenientes dos 
espaços entre os agregados e da biota, são impactados pelo manejo 
do solo, especialmente nas camadas superficiais. A baixa porosidade 
efetiva tende a reduzir a percolação de contaminantes para as cama-
das mais profundas do solo, porém em casos de pico de precipitação 
essa condição pode favorecer o escoamento superficial e o carre-
amento de eventuais contaminantes para os rios, especialmente a 
partir de áreas com grande porcentagem de argila dispersa em água.

Contudo, os solos argilosos bem estruturados podem apresen-
tar uma quantidade significativa de macroporos entre os agregados. 
Sendo que, “a condutividade hidráulica saturada é mais dependente 
da estrutura do que da textura do solo” (MESQUITA; MORAES, 2004, 
p. 965). A estrutura do solo é afetada por processos naturais e pelas 
práticas de manejo. A interação da água com o solo interfere também 
no comportamento da cobertura pedológica e do relevo, mecanismo 
que atua desde o intemperismo até as taxas de perda por lixiviação, 
transporte e deposição de sedimentos e compostos químicos. Tais 
situações dependem também das variáveis como a porosidade, o 
selamento superficial, cobertura vegetal e assim por diante.

O ser humano é certamente quem mais provoca alterações no 
solo, inclusive pela expansão agrícola e manejo não sustentável do 
solo, deposição de resíduos, óleos, minerais (metais pesados) seja 
de maneira intencional ou acidental:

Em geral, a retirada da vegetação nativa (floresta ou 
campo) é o primeiro passo para a utilização do solo com 
fins produtivos. A desestruturação da camada fértil, o uso 
de substâncias químicas diversas, a utilização de terras 
inadequadas para atividades agrícolas, a impermeabi-
lização dos solos das cidades, a ocupação urbana de 
áreas impróprias e a abertura de estradas e escavações 
para a extração de minérios são algumas das causas 
mais comuns de degradação do solo, tanto nos ambien-
tes urbanos quanto no meio rural (SILVA & SILVA, 2018, 
p. 81).
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Nas áreas rurais, o ser humano interfere no solo causando-lhe 
degradação, especialmente pela erosão, contaminação química pelo 
uso de adubos e defensivos agrícolas:

A erosão é provocada basicamente pela falta de proteção 
do solo, combinada à ação de chuvas, ventos e tempera-
tura. Alguns solos são mais frágeis e suscetíveis à erosão 
do que outros, além de serem mais rapidamente degra-
dados pela ação do tempo. Quando a cobertura vegetal é 
retirada, a umidade do solo diminui e consequentemente 
sua fauna e microfauna também. Com a perda da matéria 
orgânica, responsável em grande parte pela agregação 
do solo, este fica menos agregado, facilitando a remoção 
dos grãos pela ação do vento e da chuva. Menos estável 
e compactado, o solo perde a porosidade e tem menor 
taxa de infiltração da água, aumentando o escoamento 
superficial e diminuindo a resistência ao impacto das go-
tas de chuva (SILVA & SILVA, 2018, p. 90).

No entanto, os maiores riscos para a contaminação do solo se 
encontram em áreas urbanas e industriais (especialmente antigas). 
Nas áreas industriais a contaminação pode ocorrer por vazamentos 
decorrentes de fissuras nas áreas de retenção de contaminantes e/
ou produtos, por rompimento das barragens de contenção de rejeitos 
(como ocorreu em Mariana/MG e Brumadinho/MG), por despejo ina-
dequado, entre outras tantas.

Na vida citadina e urbana o solo é ocupado de forma a sua 
desestruturação completa, isolando-o e provocando a impermeabi-
lização urbana. O tráfego pesado de caminhões e demais veículos 
libera contaminantes nas vias públicas (fluídos, gases), os quais são 
carregados pelas águas pluviais e despejados nos solos e/ou rios. No 
Brasil, conforme discorre Soares et al (2019) muitas cidades cresce-
ram sem ponderar os efeitos ambientais e de infraestrutura de drena-
gem (incluindo aí uma análise do meio físico e do espaço geográfico). 
Ademais, a ausência de plenitude das práticas de saneamento bási-
co, e o descarte e disposição final inadequados dos resíduos sólidos 
agravam ainda mais esse cenário.

É preciso considerar também que os resíduos sólidos e o car-
regamento de sedimentos podem se acumular e/ou entupir tubula-
ções de drenagem, fato que se refletirá também em posteriores riscos 
ambientais. O uso inadequado do solo, em especial pela ocupação 
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desordenada em áreas impróprias, também acarreta deslizamentos 
de encostas. A modificação da paisagem, deste modo, acaba tendo 
reflexos para a população que ocupa a localidade.

Todo este processo, quando não implantado e geren-
ciado de forma planejada e sustentável, acaba gerando 
vários problemas, tais como: enchentes, inundações, 
enxurradas e consequente contaminação dos rios, resul-
tando em diversos impactos socioambientais como, por 
exemplo, a alteração da qualidade das águas dos cór-
regos provenientes da carga de poluentes, assim como 
de resíduos sólidos lançados juntamente com as águas 
pluviais; surgimento de erosões; escorregamento de en-
costas; além de problemas relacionados à saúde pública 
(com veiculação de doenças) e interdição de vias com 
prejuízo ao trânsito de veículos (SOARES et al., 2019, 
s/p).

O uso sustentável do solo, a partir de técnicas que visem me-
nor impacto e conservação do mesmo, neste sentido, é de funda-
mental importância, tanto para a produção agrícola quanto também 
para manter o equilíbrio das espécies vegetais nativas e a sustenta-
bilidade do Planeta.

Uso adequado do solo

A utilização adequada do solo é uma forma de garantir a sus-
tentabilidade do Planeta para as futuras gerações. Neste sentido:

(...) a partir do conhecimento da capacidade do solo, 
pode-se propor não apenas um planejamento de uso e 
ocupação, de forma orientada, mas também um conjunto 
de recomendações e práticas conservacionistas para a 
proteção e melhoria dos recursos naturais solo, água e 
vegetação. O uso das terras, em obediência à sua capa-
cidade de suporte, pode evitar os casos de subutilização 
ou sobreutilização de recursos naturais, com sérios pre-
juízos sócioeconômicos e ambientais.
(...) quando utilizado de forma incorreta, não consideran-
do suas características físicas, químicas e morfológicas, 
principalmente, e fatores condicionadores, como relevo, 
clima, geologia, cobertura vegetal, que refletem a sua 
real potencialidade, pode desencadear processos inde-
sejáveis como a erosão, por exemplo, com sérios danos 
socioeconômicos e ambientais, com destaque para o ar-
raste de partículas de solos, juntamente com nutrientes 
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utilizados na agricultura; redução significativa da sua ca-
pacidade produtiva; assoreamento de rios e mananciais; 
contaminação da água, sobretudo de superfície; enfim, 
comprometimento não só da produção agrícola, mas 
também da qualidade do solo e disponibilidade de água 
(PEREIRA & GOMES, 2016, s.p).

No Brasil, algumas técnicas de uso sustentável do solo são pon-
deradas por Silva & Silva (2018, p.94-98) e sintetizadas neste artigo:

a. Rotação de culturas: alterar de forma anual as espécies 
vegetais na mesma área agrícola. Tal alternância tende a 
conciliar a produção com a conservação do solo melhorar 
as características físicas, químicas e biológicas do solo. 
A preferência, nestes casos, é que na rotação se utilizem 
plantas capazes de se fixas nitrogênio, fato que contribui 
para a ciclagem de nutrientes.

b. Adubação verde: nessa prática agrícola, incrementa-se ao 
solo massa vegetal não decomposta, que é proveniente de 
plantas que enriquecem a superfície pedológica com ma-
téria orgânica e elementos minerais. Tal adubação, na ver-
dade, consiste na tentativa de imitar as florestas naturais, 
bem como propicia maior ciclagem de nutrientes, aumenta 
teores e a qualidade da matéria orgânica, melhora a infiltra-
ção e armazenamento de água e protege da erosão.

c. Controle biológico: emprega-se um organismo que ataque 
outro que esteja ocasionando danos econômicos às lavou-
ras. Esse agente pode ser um predador ou um parasita, por 
exemplo. Países que têm tentado investir em pesquisas 
de agentes biológicos, buscam diminuir a dependência de 
produtos químicos e agrotóxicos. No Brasil, ainda que não 
haja tanta utilização dessa prática, é oportuno destacar o 
exemplo bem-sucedido do controle da lagarta da soja pelo 
baculovirus anticarsia, lançada em 1983 por uma pesquisa 
da Embrapa em Londrina – PR.

d. Sistemas agroflorestais (SAFs): são também os sistemas 
agrossilviculturais e consistem em uma prática de manejo 
que planta culturas comerciais entre corredores de árvores 
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e arbustos. Pode também associar à criação de animais 
com a plantação dessas árvores. Essa prática dentre vá-
rias vantagens, também recupera a fertilidade do solo.

e. Agricultura orgânica: são práticas agrícolas de baixo im-
pacto ambiental. Os métodos agroecológicos tendem ao 
fortalecimento do solo e das plantas, promovendo, assim, 
a sustentabilidade.

Não obstante, é importante também conhecer o solo, enquan-
to suas características estruturais de permeabilidade e porosidade 
podem ser importantes armazenamentos de água. A gravidade em 
conjunto com as características do solo faz com que a água tenha 
movimento no subsolo, conforme já mencionado. Esse movimento é 
controlado pela “força de atração molecular e tensão superficial” (TEI-
XEIRA et al, 2009, p. 192). Ademais, a percolação de água atinge um 
limite “quando as rochas não admitem mais espaços abertos (poros) 
por causa da pressão da pilha de rochas sobrejacentes” (Ibid.) Deste 
modo, ao atingir esse limite a água sofre um represamento, “preen-
chendo todos os espaços abertos em direção à superfície” (Ibid.).
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Imagem: Distribuição de água no subsolo

Fonte: TEIXEIRA et al, 2009, p. 193

A análise, compreensão e planejamento de sistemas mofope-
dológicos é importante para se fazer um uso sustentável da litosfe-
ra. O apontamento da relação das interferências humanas no solo é 
basilar para a projeção de um desenvolvimento sustentável. Neste 
sentido, o solo além de consistir em um mecanismo importante de 
retroalimentação da natureza, cultivação de alimentos e abrigo de 
plantas (que também são fundamentais para o ser humano com a 
produção do oxigênio) é também o esconderijo de águas subterrâ-
neas potáveis. Cabe à geografia, em conjunto com outras ciências, 
interpretar o meio ambiente natural e social, bem como descrever o 
conjunto de formas expostas na superfície terrestre. 

Conforme Bertrand (2007), a paisagem reflete uma marca im-
pressa do ser humano na natureza, sendo, neste horizonte, nosso 
espelho. Nenhuma sociedade conseguiria viver sem a paisagem. A 
paisagem além de estar na frente dos olhos, está inclusive atrás dele, 
consistindo em um processo de representação sociocultural de um 
espaço. O solo, desta forma, guisa em adição do que se enxerga, 
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um ciclo dinâmico vital para o ser humano. Ele não é tão somente, 
na superfície, o abrigo de muitas espécies de seres vivos; mas, uma 
é fonte de uma riqueza imprescindível, bem como um recurso natural 
da coletividade.

Conclusão

Os apontamentos realizados nesse artigo possuem condão 
reflexivo quanto as características morfopedológicas do solo, bem 
como a interferência humana nesse processo complexo físico, quí-
mico e biológico que abrange a superfície pedológica. O uso susten-
tável do solo aliado à utilização de técnicas de baixos impactos evita 
sua erosão e desertificação, além de naturalmente suceder o proces-
so hidromorfológico no relevo, no solo e na água, em conjunto com o 
intemperismo e o vento. A influência do relevo face à distribuição dos 
solos faz parte dessa dinâmica geossistêmica ambiental.

Por isso a manutenção da área de vegetação nativa disposta 
no Código Florestal, é uma forma de proteger o ecossistema das 
plantas nativas e das características espontâneas do solo. A con-
servação da biodiversidade e da flora nativa é o objetivo da área de 
reserva legal, na medida em que pelo menos 20% da cobertura de 
vegetação nativa em um imóvel rural deve ser preservada, podendo 
a chegar em 80% caso o imóvel esteja situado em área de florestas 
(art. 12, I e seguintes da Lei 12.651/12).

O uso sustentável do solo ainda é essencial para o cumpri-
mento das diretrizes estabelecidas no plano de recursos hídricos e 
da bacia hidrográfica, sobretudo porque um solo contaminado é tam-
bém um poluente hídrico. O gerenciamento dos recursos hídricos é 
fundamental porque apenas 2,5% de toda a água terrestre é potável 
e, portanto, seu uso deve ser sustentável e gerenciado. De modo 
efetivo, as águas, o solo, as plantas, os animais, enfim o ecossistema 
que habita à Terra estão todos interligados cabendo ao ser humano 
cuidar “da casa comum” conforme bem expôs a Carta Encíclica Lau-
dato Si do Padre Francisco (2015).
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RESUMO
Este capítulo apresenta a percepção ambiental do município de Brás 
Pires, MG. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitati-
va, que aconteceu em duas etapas. Na primeira ocorreu a análise de 
documentos da Prefeitura Municipal e na segunda foram realizadas 
entrevistas com moradores da cidade. Os resultados da análise do-
cumental revelaram que o município apresenta abundância de água, 
porém não há um contrato formal com nenhuma empresa para o seu 
fornecimento e tratamento, e a existência de uma Área de Preserva-
ção Ambiental (APA). Em diversos relatos, os entrevistados demons-
traram pouco ou nenhum conhecimento sobre Educação Ambiental 
(EA), a APA e suas atividades. Assim, diante da complexidade cres-
cente dos problemas que afetam o meio ambiente, faz-se necessário 
o conhecimento da população sobre o lugar em que se vive, pois, 
desse modo, será possível construir uma sociedade de pessoas 
conscientes em relação às questões socioambientais.
Palavras-chave: Meio ambiente; Educação Ambiental; recursos na-
turais; área de proteção ambiental.
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ABSTRACT
This chapter presents the environmental perception of Brás Pires 
County, MG. It’s about the study of a case, with a qualitative approa-
ch, that happened in two stages. On the first occurred the analysis of 
city hall documents and on the second were realized interviews with 
city residents. The results of the documental analysis revealed that 
the county present’s abundance of water; however, there isn’t a for-
mal contract with any company for its supply and treatment, and the 
existence of an Environmental Preservation Area (EPA). On several 
reports, the interviewed ones demonstrated less or any knowledge 
about Environmental Education (EE), the EPA and its activities. So, 
in face of the crescent complexity of problems that affect the environ-
ment, it’s necessary the population knowledge about its own place of 
living, because, this way, will be possible to build a society of cons-
cious people related to socio-environmental questions.
Keywords: Environment; environmental education; natural resour-
ces; environmental protection area.

INTRODUÇÃO

Ações antrópicas vêm causando impactos ao meio ambiente 
com o passar dos anos. A atividade humana exploratória remete a 
desastres cada vez mais frequentes e, na atualidade, há a preocupa-
ção com as questões socioambientais, bem como com as inúmeras 
catástrofes ambientais.

Segundo Dias (2003), a Educação Ambiental (EA) visa desen-
volver conhecimento, compreensão, habilidades e motivação para 
adquirir valores, mentalidades e atitudes necessários para lidar com 
problemas ambientais e encontrar soluções sustentáveis. A EA tem 
papel fundamental na formação de pessoas capazes de compreen-
der os danos causados pelo homem e, assim, minimizar impactos 
provocados pela crise socioambiental vigente.

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n. 
9.795 de 27 de abril de 1999, define a EA como um processo em que 
a coletividade e os indivíduos constroem valores sociais, conheci-
mentos, habilidades e atitudes voltados à preservação do meio am-
biente que é um bem de uso comum do povo, essencial à qualidade 
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de vida e sua sustentabilidade. Ademais, pretende que a educação 
seja feita de forma articulada em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999).

A EA formal, segundo Cascais e Téran (2014), é metodicamen-
te organizada, com currículo demarcado, ou seja, ocorre em espaço 
escolar institucionalizado e tem como objetivo o ensino e aprendiza-
gem de conteúdos sistematizados. Nas escolas é fundamental que 
os estudantes possuam um pensamento consciente e que transmi-
tam os conhecimentos adquiridos em suas casas, propondo soluções 
que auxiliarão no desenvolvimento sustentável e na preservação do 
meio ambiente. Além disso, a EA possibilita a aquisição de habilida-
des capazes de induzir mudanças de atitudes, objetivando a constru-
ção de uma nova visão das relações do ser humano com o seu meio 
e a adoção de novas posturas individuais e coletivas.

Uma vez que se faz uma questão sociocientífica, Santos e Morti-
ner (2009) sugerem que sejam incentivadas ações, por meio de debates 
e discussões em sala de aula, através das quais alunos possam de-
senvolver habilidades, tais como: a relevância, que conduz ao encoraja-
mento dos alunos a relacionar suas experiências escolares em ciências 
com problemas de seu cotidiano e desenvolver responsabilidade social; 
a motivação, que visa despertar maior interesse dos alunos pelo estudo 
de ciências; e a compreensão, que auxilia na aprendizagem de concei-
tos científicos e destaca aspectos relativos à natureza da ciência.

Diante deste cenário, realizou-se um estudo de caso no mu-
nicípio de Brás Pires, MG, que está localizado na Zona da Mata Mi-
neira, com o objetivo de apresentar sua percepção ambiental. Para 
tanto, primeiro caracterizou-se o município a partir de documentos 
de sua Prefeitura Municipal; depois buscou-se identificar o conheci-
mento de seus moradores e estudantes sobre as iniciativas de EA e 
os principais problemas socioambientais percebidos pela população.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa 
que ocorreu em duas etapas: primeiro, com o levantamento dos da-
dos do município de Brás Pires, MG; e depois com a realização de 
entrevistas de alguns de seus moradores.
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Além disso, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica 
em artigos científicos, livros, capítulos de livros, políticas públicas, 
documentos oficiais, reportagens, entre outros. Os critérios de sele-
ção do material foram conter palavras ou expressões-chave referen-
tes aos temas relacionados à EA e aos objetivos deste trabalho.

O levantamento de dados sobre o município foi realizado em 
documentos disponibilizados pela Secretaria Municipal do Meio Am-
biente da Prefeitura de Brás Pires, sendo eles: “Área de Proteção 
Ambiental” (BRÁS PIRES, 2020); e – Conselho Municipal de Defe-
sa ao Meio Ambiente (CODEMA) de Brás Pires, MG (BRÁS PIRES, 
2017a). As informações sobre o município serão apresentadas na 
próxima seção do capítulo.

A coleta dos dados, que compreendeu o levantamento de in-
formações em documentos da Prefeitura Municipal, e a realização 
das entrevistas com a comunidade, foram realizadas entre os meses 
de maio de 2021 a janeiro de 2022.

A entrevista, realizada com 20 moradores, teve a intencionali-
dade de obter a percepção do conhecimento deles sobre as questões 
socioambientais do município. Foram utilizados três roteiros de entre-
vista, sendo um destinado aos professores e estudantes das escolas 
estaduais do município para averiguar as ações em EA formal, outro 
roteiro para os moradores para verificar as ações em EA não formal 
e, por fim, um roteiro para um integrante da equipe técnica da APA.

Ao convidar os indivíduos para serem entrevistados, foram 
explicados os objetivos da pesquisa, os Cuidados Éticos e o tempo 
que poderia levar, cerca de cinco a quinze minutos. Para determinar 
o tempo aproximado, foi realizado um pré-teste com três indivíduos.

Solicitou-se a permissão dos participantes para a gravação em 
áudio pelo celular. Após as entrevistas, as falas foram transcritas na 
íntegra e realizou-se a análise de conteúdo. Os entrevistados foram 
identificados pela palavra “Entrevistado”, sendo numerados de 1 a 20.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, MG

O município de Brás Pires, MG, surgiu por volta de 1734, 
quando o desbravador Brás Pires de Farinho, descendo o Rio Piran-
ga, encontrou seu principal afluente. Brás Pires subiu mais de 35 Km 
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no leito do rio Xopotó e estabeleceu uma parada onde construiu uma 
fazenda e uma capela em honra à Nossa Senhora do Rosário. Ele se 
estabeleceu e teve boa convivência com os indígenas que habitavam 
o local pertencentes às etnias Croatá e Puris, ambos da nação tupi, 
e formou família numerosa com uma índia.

Administrativamente, a cidade surgiu como um distrito de Pi-
ranga, MG, permanecendo assim nos documentos oficiais até o ano 
1937. Em 1938, por meio de um decreto, o distrito foi transferido para 
o município recém-criado de Senador Firmino, do qual iria se eman-
cipar em 1953, adotando o nome de Brás Pires, como homenagem 
ao fundador.

Atualmente, Brás Pires conta com dois distritos, sendo Brás 
Pires, o distrito sede, e Ribeirão de Santo Antônio, além de 19 comu-
nidades rurais.

Geograficamente, Brás Pires pertence à mesorregião Zona 
da Mata Mineira e possui uma área de 223.362 km². A cidade faz 
divisa com os municípios de Senhora de Oliveira e Cipotânea a oes-
te; Presidente Bernardes a norte; Dores do Turvo ao sul; Senador 
Firmino a leste. As coordenadas geográficas da sede municipal são: 
20°55’14″S e 43º14’32″W.1

Segundo os dados do Censo de 2010 (IBGE, 2010) e do site 
do IBGE Cidades, o município possui uma população total de 4.637 
habitantes, sendo

2.223 moradores da área urbana (47%) e 2.414 na área rural 
(53%). A população estimada para 2020 foi de 4.293 habitantes.

A extração do ouro foi o primeiro motivo para o povoamento 
do município e, atualmente, a cidade possui uma economia que gira 
em torno das atividades agropecuárias e agrícolas. A ligação asfálti-
ca, o cultivo de várias plantações como bucha, milho, feijão, batata, 
e, também, a grande produtividade de leite permitiram um certo de-
senvolvimento à cidade, possibilitando a fixação de seus habitantes 
e, em alguns casos, promovendo o retorno daqueles que migraram 
para os grandes centros urbanos.

A economia de Brás Pires possui como principais setores 
econômicos: os serviços públicos; a agropecuária; o cultivo da cana, 
milho, café e feijão; e a silvicultura com algumas plantações de eu-

1  Disponível em: https://braspires.mg.gov.br/bras-pires/. Acesso em: 26 maio 2021.

https://braspires.mg.gov.br/bras-pires/
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calipto. Encontram-se no município também a suinocultura e alguns 
pequenos empreendimentos de fabricação de cachaça/alambique. 
Dentro da APA, há três empresas de extração de areia, uma concre-
teira e cultivos agrícolas.

As montanhas e a beleza natural da área rural são atrativos 
turísticos e despertam o interesse para a construção de pequenos 
sítios por aqueles que buscam tranquilidade nos finais de semana e 
feriados.

No município, o plantio de milho, batata e eucalipto caracte-
rizou-se pela monocultura predatória, promovendo o desmatamen-
to quase que total das fazendas, mantendo apenas as matas nos 
cumes de elevação de difícil acesso.

Na bacia hidrográfica do Rio Xopotó, o Córrego Mãe d’água 
é o principal sistema de captação de água que abastece a cidade. A 
margem do rio é, em sua grande extensão, ocupada de forma mal 
manejada pela agropecuária e pecuária, fazendo com que as mar-
gens sofram processos de erosão, assoreamento e compactação.

A Lei Municipal nº 161, de 18 de setembro de 2017, dispõe 
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal Brás 
Pires, MG (BRÁS PIRES, 2017b). De acordo com esta Lei, a APA 
apresenta uma área aproximada de 20.841,82 hectares, equivalente 
a 93% do território do município.

A APA de Brás Pires compreende a Zona de Preservação da 
Vida Silvestre com 5.674,76 hectares; a Zona de Conservação da 
Vida Silvestre com 2.499,76 hectares; a Zona de uso intensivo do 
Solo com 11.842,25 hectares; a Zona de mineração 187,25 hectares; 
e a Zona de expansão urbana 637,80 hectares (BRÁS PIRES, 2020).

Segundo a Lei Municipal nº 161 do ano de 2017 (BRÁS PI-
RES, 2017b), as áreas verdes são consideradas Área de Proteção 
Ambiental (APA). Elas reúnem floresta de Mata Atlântica e demais 
formas de vegetação natural, mananciais de importância regional 
inclusive para a capitação e abastecimento de água do município, 
fauna expressiva. Além disso, apresentam alto grau de regeneração 
e demonstram potencial interesse turístico, em suas diversas formas.

A APA Brás Pires possui prioridade muito alta na conservação 
de fauna e flora, segundo o Zoneamento Ecológico Econômico de 
Minas Gerais/ Biodiversitas. No seu interior encontram-se requisitos 



227

importantes para o turismo, tais como as fazendas com seus valores 
históricos, empreendimentos como alambiques, com características 
do período de crescimento da cana-de- açúcar na região (cachaça 
artesanal), clima agradável, chácaras, áreas de lazer como pesque-
-pague e cachoeiras.

Potencializar o turismo na APA é uma importante ferramenta 
para a proteção ambiental, pois contribui para a conservação dos 
recursos naturais. Além de ser uma ótima opção para o desenvolvi-
mento local, a valorização da cultura local, a melhoria da infraestru-
tura, a qualidade de vida e promover oportunidades de emprego e 
obtenção de renda. Atualmente, muitas áreas são frequentemente 
visitadas como, por exemplo, as cachoeiras. Mesmo que os pontos 
turísticos sejam identificados por meio de placas, as pessoas não 
possuem o conhecimento que tais áreas são instituídas na APA.

A área da APA, segundo o seu Plano de Manejo, possui uma 
vasta diversidade de espécies animais e vegetais. Considerando o 
levantamento em documentos da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, a visita de campo e as entrevistas com moradores, foi rea-
lizada uma síntese das espécies predominantes do local e região. 
Para a caracterização da fauna e da flora do município, foi utilizado a 
amostragem aleatória simples das espécies, sendo selecionada um 
número de espécies de cada quadro encontrado no documento Área 
de Proteção Ambiental Brás Pires (2020).

A flora é diversa, com árvores de variados portes e copas, 
floríferas e frutíferas, dentre as espécies destacam-se: Açoita Cava-
lo (Luehea grandiflora); Angico Branco (Piotdenia communis); Bico 
de Pato (Machaerium nyctitans); Braúna (Melanoxylon braúna); Ca-
nafístula de Besouro (Cassia ferrugínea); Cedro (Cedrela fissilis); 
Embaúba (Cecropia sp.); Gameleira (Ficus adhatodifolia); Ipê Roxo 
(Handroanthus impetiginosus); Jatobá (Hymenaea courbaril); Qua-
resmeira (Tibouchina granulosa) e Sibipiruna (Caesalpinia peltopho-
roides).

A fauna se subdivide em avifauna, destacando as espécies 
Caga Sebo (Tolmomyias sp.); Gavião Caboclo (Buteogallus meridiona-
lis); Jacuaçu (Penelope superciliares); Maritaca (Pionus maximilliani); 
Pintassilgo (Spinus magellanicus); Periquitão maracanã (Psittacara 
leucophthalmus) e Tucano (Ramphastos sp.). Herpetofauna, repre-
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sentando as cobras Cobra cipó (Chironius sp.) e Jararaca (Bothrops 
sp.); Lagarto (Tupinambis merianae) e Sapo (Bufo sp.). Ictiofauna, 
ressaltando as espécies Bagre (Hypostomus sp.); Mandi (Leporinus 
steindachneri) e Piau (Hoplias malabarucus). E a mastofauna, dentre 
eles, Coelho do Mato (Sylvilagos brasilienses), Lobo guará (Crysocyon 
brachyurus), Preá (Cavia sp.) e Tatu (Priodontes sp.).

No âmbito cultural, as principais festas da cidade são a Festa 
de Nossa Senhora do Rosário, a Festa da Batata e o Encontro de 
Trilhão. A primeira é um evento de grande manifestação cultural e 
ecumênica, em que se misturam folclore e religião e atrai milhares de 
visitantes e turistas.

RELATOS DOS ENTREVISTADOS DE BRÁS PIRES, MG

Foram entrevistados 20 moradores do município de Brás Pi-
res, MG, com idade entre 15 e 62 anos, sendo um deles integrante 
da equipe da APA; quatro estudantes, dois de cada escola estadual 
situada no município; e um dos professores de Ciências que leciona 
aulas para o 9° ano em uma das escolas estaduais. O outro professor 
de Ciências, que leciona aulas em outra escola, se recusou a partici-
par da pesquisa.

Entre os participantes, nove eram do sexo masculino e 11 do 
sexo feminino. Ao serem questionados sobre o tempo que residem no 
município, 13 afirmaram que nasceram e permaneceram na cidade 
e os demais afirmaram que não nasceram em Brás Pires, mas que 
residem desde crianças no município. Apenas um entrevistado mudou 
para a cidade já adulto, porém faz 30 anos que ele reside no município.

Vim para cá com oito anos de idade e tem 28 anos que 
moro em Brás Pires (Entrevistado 6).

Sempre morei aqui (Entrevistado 7).

Quando os moradores foram questionados sobre os principais 
problemas socioambientais do município, foram obtidas diferentes 
respostas. Contudo, dois pontos se destacaram: a falta de oportuni-
dades de emprego, apontada por 10 participantes; e a poluição do rio 
Xopotó, principalmente pelo descarte indevido de esgoto, destacada 



229

também por 10 entrevistados. Outros problemas também foram cita-
dos, dentre eles a falta de qualidade e o desperdício da água.

[...] Então, de vez em quando vejo muitas queimadas, 
tem o esgoto também, que vai direto para o rio, poluindo 
a água e prejudicando os peixes. Eu acho que deve ter 
diminuído muito a quantidade de peixes aqui no nosso 
rio. Brás Pires é uma cidade em que existe a falta de 
emprego, sei de muitos jovens que se mudaram por isso, 
na minha família mesmo tem dois exemplos (Entrevista-
do 10).

O depoimento de um dos entrevistados destacou um dos 
maiores problemas atuais da população, pois no município não há 
nenhuma empresa contratada para o tratamento de água, sendo as-
sim, não possui nenhuma taxa em sua utilização pela população. Tal 
fato se tornou um impasse, uma vez que o desperdício atinge nú-
meros expressivos. Segundo dados da Prefeitura Municipal (BRÁS 
PIRES, 2020), a utilização de água no mês equivale ao abasteci-
mento de uma população de quarenta mil pessoas, ou seja, cerca de 
cinquenta mil litros por hora.

[...] um problema que ainda permanece é o tratamento de 
água. O problema é que a população deve se conscien-
tizar sobre o fato que temos que pagar a tarifa da água 
e nós não pagamos. Se pagarmos, acho que vamos ter 
qualidade melhor e desperdiçar menos, já fiquei sabendo 
uma vez que a população gasta mais água do que cidades 
que têm população maior que a nossa (Entrevistado 11).

A EA deve ter como base o pensamento crítico e inovador em 
qualquer tempo ou lugar, em seu modo formal e não-formal, promo-
vendo a transformação e a construção da sociedade. Também deve 
tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-relações em 
uma perspectiva sistêmica, considerando seus contextos social e 
histórico, bem como a população, a saúde, os direitos humanos, a 
democracia e a degradação da fauna e da flora (BRASIL, 2018). Nes-
se sentido, o senso crítico, em parte, não foi ressaltado no relato de 
outro entrevistado, que citou apenas a pequena oferta de emprego e 
produção de renda, principalmente, entre os mais jovens.

Receio que não haja nenhum problema em nossa cidade, 
pois não há rompimentos de barragens e nem frequên-
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cias de incêndios. E também não temos muita poluição 
no ar e não existe muita destruição da nossa fauna como 
desmatamento. Acho que não existe problema na saúde, 
nem na educação e nem no esporte, mas vejo um ponto 
negativo em relação aos empregos, pois muitas vezes 
temos que sair de nossa cidade, para uma cidade vizinha 
ou até mais distante de nossa família, para poder ter um 
emprego (Entrevistado 15).

Com a exceção de um, todos os outros entrevistados afirma-
ram não ter realizado ou participado de alguma iniciativa para mini-
mizar ou solucionar os problemas socioambientais citados por eles.

Infelizmente não (Entrevistado 11).

Já tentei criar um projeto que iria gerar emprego, que foi 
[...] uma cooperativa para mandar o leite para Belo Ho-
rizonte. Ela iria movimentar pessoas para o transporte, 
para armazenamento, para o cuidado dos animais mes-
mo, entre outros. Mas acabou não dando certo (Entre-
vistado 4).

A respeito do conhecimento da Área de Proteção Ambiental (APA) 
de Brás Pires, 13 entrevistados relataram que não possuem conheci-
mento sobre a AP e seis a conhecem muito superficialmente. Ou seja, 
poucos já ouviram falar, outros já viram as placas de delimitação do mu-
nicípio e apenas um demonstrou conhecer a Unidade de Conservação.

Não conheço (Entrevistado 2).

Eu sei o que é uma Área de Proteção Ambiental, já estu-
dei sobre, mas não sabia que tinha aqui em Brás Pires. 
Aqui eu não sabia, não sei onde é a área nem nada (En-
trevistado 18).

A equipe técnica da APA faz algumas audiências públi-
cas para os produtores, orientamos sobre a recuperação 
das nascentes e comunicamos que estaremos doando os 
materiais necessários para o cercamento das nascentes 
de alguns produtores (Entrevistado 20).

Ainda relacionado à APA, os entrevistados foram questiona-
dos sobre participação em alguma iniciativa em EA, seja formal ou 
não formal, como, por exemplo, palestras, eventos, programas, entre 
outros, realizada pela Unidade. Apenas um dos participantes relatou 
ter conhecimento sobre as atividades da Unidade de Conservação.
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Não. Eu acho que até por falta de comunicação. Eles po-
deriam comunicar até mesmo na igreja que seja, rede 
social... (Entrevistado 4).

Não participei (Entrevistado 7).

Quando indagados sobre a importância da EA para a socie-
dade, foram obtidas opiniões que ressaltaram, indiretamente, des-
de as consequências de a EA não ser atuante, quanto à falta de 
informação de caráter educativo.

Fundamental, a gente está caminhando para um colapso 
né! Clima mudando constantemente, enchentes e tudo. 
Está passando da hora de uma conscientização das pes-
soas (Entrevistado 1).

A Educação Ambiental é algo que tem a ver com a saúde 
e com a vida. A saúde, por exemplo, o oxigênio que você 
precisa respirar e a questão da vida, o ser humano não en-
tende que se ele degradar o meio ambiente não é só o meio 
ambiente que está morrendo, é ele também, porque o dia 
que acabar o meio ambiente, acaba a Terra. No dia que 
acabar o meio ambiente, acaba a vida (Entrevistado 19).

Outra ação a ser desenvolvida para a conscientização ocorre 
pelo estímulo e apoio à veiculação de informações de caráter edu-
cativo sobre o meio ambiente, em linguagem acessível a todos, por 
intermédio dos meios de comunicação em geral. Desse modo, tor-
na-se cada vez mais necessário “estimular o desencadeamento de 
processos de sensibilização da sociedade para os problemas am-
bientais por intermédio da produção, divulgação e acesso a saberes, 
conhecimentos e informações socioambientais” (BRASIL, 2018).

Quanto à falta de informação sobre EA, os depoimentos de 
dois entrevistados são ilustrativos:

Não sei direito o que é a Educação Ambiental, acho que 
não tem aqui. Não sei o benefício que ela tem, como ela 
age (Entrevistado 4).

Importante para a população ficar por dentro dessas 
questões que você me perguntou, né! Eu, por exemplo, 
nem sabia o que era a APA. Para todas as pessoas fica-
rem a parte do que está acontecendo (Entrevistado 5).
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Para cinco entrevistados (2, 3, 6, 9 e 13), pensar em EA seria 
apenas no sentido de preservar.

Preservação, conservar a natureza, os animais, as plan-
tas, evitar queimadas (Entrevistado 9).

A EA trata-se de uma dimensão essencial da educação fun-
damental que diz respeito a uma esfera de interações que está na 
base do desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio 
em que se vive, com a “casa de vida” compartilhada. Visa a induzir 
dinâmicas sociais, de início na comunidade local e, posteriormente, 
em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem 
colaborativa e crítica das realidades socioambientais, e uma compre-
ensão autônoma e criativa dos problemas que se apresentam e das 
soluções possíveis para eles (SAUVÉ, 2005).

Quanto à realização ou participação das instituições esco-
lares em campanhas ou debates relacionados ao meio ambiente, 
algumas respostas foram:

Sim, todo ano a Secretaria de Educação planeja a Sema-
na do Meio Ambiente e na feira de ciências também são 
abordados vários temas na área (Entrevistado 17).

No momento não, mas já teve. Porém bem fraco, com 
pouca intenção, pouca quantidade, pouco entrosamento 
dos alunos. Todos sabem o que é ter conscientização, 
mas não temos prática. Os projetos que foram abordados 
e comentados sempre ficaram no papel, não teve a parte 
prática (Entrevistado 18).

Diversos relatos evidenciaram que os indivíduos têm acesso 
escasso a EA, tanto formal quanto não formal, um exemplo é a falta 
de conhecimento da APA e de suas atividades. A percepção predo-
minante pela ótica dos moradores é de que a falta de divulgação das 
iniciativas em EA seja um dos motivos que justifica a falta de informa-
ção e acesso à Unidade de Conservação.

Notou-se, infelizmente, que somente o representante da APA 
possui informações sobre a sua atuação. Tal evidência é ressaltada, 
uma vez que a APA abrange todas as 19 comunidades do município 
e, entre os entrevistados, cinco moram em uma delas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da complexidade crescente dos problemas que afetam 
o meio ambiente, faz-se necessário ter conhecimento sobre o lugar 
em que se vive. Desse modo, será possível construir uma sociedade 
de pessoas conscientes em relação às questões ambientais, visto 
que quando os efeitos e as causas reais dos problemas vivenciados 
são conhecidos, os cidadãos têm a possibilidade de refletir e agir em 
prol de melhorias e é o que se espera em relação aos habitantes do 
município de Brás Pires, MG.

A EA precisa ser desenvolvida de forma que possa cumprir 
com sua responsabilidade socioambiental, informando, sensibilizan-
do, conscientizando, questionando e contribuindo para a mudança 
de comportamento em relação às questões ambientais de toda a so-
ciedade.

Diante do cenário vigente em Brás Pires, entende-se que há 
uma grande necessidade de se refletir sobre a implementação da EA 
em todas as escolas e da promoção, por meio de ações públicas, 
de atividades e ações para a população. A escola, por meio da EA 
formal, deve ser capaz de sensibilizar o aluno e toda a comunidade 
em relação à aquisição de valores que os levem uma convivência em 
harmonia com o meio em que habitam. É fundamental que a compre-
ensão clara de que os recursos da natureza são esgotáveis e, portan-
to, precisam ser utilizados de maneira racional, sempre pensando em 
preservar o que se tem para as presentes e futuras gerações. Dessa 
forma, entende-se que a EA precisa fazer parte do cotidiano da es-
cola por sua significativa importância. Seja ela formal ou não formal, 
a EA visa compreender a importância da correlação social, ecológica 
e política da sociedade, possibilitando às pessoas a aquisição de 
conhecimentos, com a finalidade de proteger e atuar na qualidade 
ambiental e, consequentemente, na sociedade, tornando-as capazes 
de agirem em busca de soluções para os problemas existentes e 
elevar a qualidade de vida local.
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CAPÍTULO 15

PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO NO MEIO 
AMBIENTE LABORAL

PRINCIPLES OF PREVENTION AND PRECAUTION IN THE WORK 
ENVIRONMENT

Thomaz Antônio Nogueira Barbosa
Complexo de Ensino Renato Saraiva
Mestrando em Direito e Compliance

Barbalha – Ceará
thomazbarbalha@yahoo.com.br

RESUMO
Princípios legais são regras que, tendo um valor genérico, servem 
como um guia para condicionar e orientar a compreensão do siste-
ma legal. Os princípios são mandamentos de otimização. Este arti-
go analisa os princípios da prevenção e precaução, verificando suas 
aplicações no campo do meio ambiente laboral. No aspecto do meio 
ambiente seja natural ou laboral, estes princípios são de grande re-
levância tendo em vista havendo danos ambientais no local onde o 
ser humano realiza sua atividade profissional, este é quem sofrerá 
diretamente os efeitos do dano. Os princípios da prevenção e pre-
caução determinam a adoção de medidas preventivas para se evitar 
a ocorrência de danos através de ações premeditadas para que o 
trabalhador possa laborar em um ambiente ecologicamente equili-
brado, cuja proteção da vida e saúde são os aspectos mais relevan-
tes a serem alcançados. O objetivo do presente trabalho consiste 
em fazer um apanhado sobre estes princípios, desde a sua origem, 
bem como verificar a sua empregabilidade no campo laboral como 
meio de proteção do trabalhador. Para realização desse trabalho foi 
feita uma pesquisa exploratória bibliográfica levantando informações 
e conhecimentos a cerca desse tema a partir de diferentes materiais 
bibliográficos já publicados. 
Palavras-chave: meio ambiente do trabalho - princípio da prevenção 
– princípio da precaução.

http://thomazbarbalha@yahoo.com.br
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ABSTRACT
Legal principles are rules that, having a generic value, serve as a gui-
de to condition and guide the understanding of the legal system. The 
principles are optimization commandments. This article analyzes the 
principles of prevention and precaution, verifying their applications in 
the field of the work environment. In terms of the environment, whe-
ther natural or labor, these principles are of great relevance, conside-
ring that if there is environmental damage in the place where the hu-
man being carries out his professional activity, it is he who will directly 
suffer the effects of the damage. The principles of prevention and 
precaution determine the adoption of preventive measures to avoid 
the occurrence of damage through premeditated actions so that the 
worker can work in an ecologically balanced environment, whose pro-
tection of life and health are the most relevant aspects to be achieved. 
The objective of the present work is to make an overview of these 
principles, since their origin, as well as to verify their employability in 
the labor field as a means of protecting the worker. To carry out this 
work, an exploratory bibliographic research was carried out, raising 
information and knowledge about this topic from different bibliogra-
phic materials already published.
Keywords: work environment - principle of prevention - principle of 
precaution.

INTRODUÇÃO 

A saúde dos trabalhadores, a luta da classe trabalhadora por 
melhores condições no ambiente de trabalho e uma jornada de tra-
balho justa têm sido debatidas há séculos. 

Recentemente, na história da saúde dos trabalhadores, o 
campo da medicina social traz a perspectiva de que o processo de 
saúde-doença não é apenas biopsicológico, mas um processo so-
cial. Há a necessidade de avaliar as condições de trabalho e parar 
os efeitos devastadores do ambiente de trabalho sobre a saúde dos 
trabalhadores. 

Esta abordagem social visa romper com o modelo médico he-
gemônico e procura identificar a historicidade dos processos biológi-
cos e psicológicos humanos. Nesta perspectiva, o objetivo deste es-
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tudo foi fortalecer o debate sobre o tema no campo do direito, desde 
a sua origem, bem como verificar a sua empregabilidade no campo 
laboral como meio de proteção do trabalhador. 

Em termos de metodologia, este artigo é um ensaio teórico-
-conceptual sobre o direito à vida e à saúde, à luz dos recentes ar-
gumentos jurídicos, considerando os conceitos de meio ambiente, 
prevenção, precaução e autonomia, articulando-os com o mundo do 
trabalho.

2. DA CLT
 

A consolidação da legislação trabalhista surgiu da necessida-
de de regulamentar todas as leis trabalhistas no Brasil em uma única 
legislação, de forma que a mesma regulamentasse as relações tra-
balhistas tanto nas áreas urbanas quanto rurais, garantindo direitos 
e obrigações. 

Sua criação foi importante porque visava reduzir os abusos 
nas relações trabalhistas, que eram comuns antes de sua criação. 
Não havia legislação que regulamentasse o horário de trabalho, as 
condições de trabalho e os benefícios. Era uma conquista para todos 
os trabalhadores haja vista garantir condições mínimas de trabalho. 

Além disso, era necessário consolidar a legislação sobre ati-
vidades ocupacionais porque, antes da consolidação da legislação 
trabalhista, a legislação regulamentava apenas algumas categorias 
específicas de profissões ou tratava de algumas questões processu-
ais do direito do trabalho, e como estas não eram totalmente regula-
mentadas, o litígio trabalhista levava um tempo excessivo (BARROS, 
2010).

A consolidação tornou-se necessária depois que o Presidente 
Getúlio Vargas assinou a decisão que criou o Tribunal do Trabalho em 
1º de maio de 1941. Mais tarde, em janeiro de 1942, foi constitucio-
nalmente necessário estabelecer a unificação do direito do trabalho. 

Por conseguinte, a consolidação reuniu toda a legislação tra-
balhista que até então existia no Brasil e foi de extrema importância, 
uma vez que inseriu de forma definitiva os direitos trabalhistas na le-
gislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações 
individuais e coletivas do trabalho nela previstas. 
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A Consolidação das Leis do Trabalho do Brasil é composta por 
oito capítulos que abrangem e especificam direitos de grande parte 
dos grupos trabalhistas brasileiros. Nos seus 922 artigos são encon-
tradas informações como identificação profissional, duração da jor-
nada de trabalho, salário mínimo, férias anuais, segurança, medicina 
do trabalho, proteção ao trabalho da mulher e do menor, previdência 
social e regulamentações de sindicatos das classes trabalhadoras.

Entende-se que foi criada em um momento onde o direito do 
trabalho apresentava-se dividido e com lacunas muito intensas, pois 
cada profissão detinha seu regramento e havia muitos outros pro-
fissionais que ficavam a margem da legislação, sem nenhuma pro-
teção. Por isso a elaboração da citada legislação representou uma 
decisão política que para Amauri Mascaro Nascimento (2011) mos-
trou-se mais que a mera e “simples compilação” porque, embora de-
nominada Consolidação, a publicação acrescentou inovações, apro-
ximando-se de um verdadeiro Código.

A legislação brasileira regularizou os direitos e deveres traba-
lhistas. Verifica-se que o trabalho em si é um direito social, tendo a 
sua proteção recebido tratamento constitucional especial, mormente 
na enumeração de diversos direitos fundamentais atribuídos aos tra-
balhadores urbanos e rurais em seu artigo 7°. A Constituição Federal 
traz em seu caput o imperativo de ampliação de direitos trabalhista 
mediante a observância dos princípios da progressividade e da veda-
ção ao retrocesso social, que estão presentes no caput do Art. 7°. “São 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais , além de outros que visem 
a melhoria da sua condição social:” (Constituição Federal, 1988).

É notável que com o passar dos anos e de acordo com as 
necessidades e as mudanças das relações de trabalho, as leis foram 
sendo atualizadas e outras foram sendo incluídas para se adequar 
ao Brasil moderno e é inquestionável que as leis precisavam se 
atualizar de acordo com as novas relações que surgem na sociedade. 
Logo, há constantes debates no intuito de promover uma reforma da 
Consolidação das Leis do Trabalho para flexibilizá-la (VIANNA, 2013).

O conjunto de artigos já sofreu diversas modificações, dentre 
as mais atuais, é pertinente destacar a reforma trabalhista decretada 
e sancionada pelo presidente Michel Temer, Lei n°13467, de 13 de 
julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, 
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que altera grande parte da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
e as Leis de números 6.019 de 3 de janeiro de 1974, que dispõe 
sobre o Trabalho Temporário nas empresas urbanas e dá outras pro-
vidências; a Lei n° 8.036 de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências e a 
Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a Organização 
da Seguridade Social e institui plano de custeio, perante o argumento 
de adequar a legislação às novas relações de trabalho. A publicação 
foi feita no Diário Oficial e ocorreu no dia 14/07/2017.

 Entretanto, foi estabelecida “vacatio legis” para a reforma tra-
balhista que somente entrou em vigor depois de decorridos cento 
e vinte dias de sua publicação oficial (art. 6°, Lei n° 13.467/2017), 
entrando em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Posteriormente 
foi decretada a Medida Provisória n°808 de 14 de novembro de 2017, 
que objetivava complementar a Lei n° 13.467/2017, mas a mesma 
perdeu a validade em 23 de abril de 2018.

3. DA SEGURANÇA DO TRABALHO

O objetivo da segurança ocupacional como fonte de pesquisa 
é analisar eventos adversos de natureza física, psicológica, ambien-
tal e patrimonial que levam à agressão contra os trabalhadores. Nes-
te sentido, quanto mais esforços forem dedicados ao combate e con-
trole destes eventos, menos provável é que sejam causados danos 
às pessoas, ao meio ambiente e à propriedade (CARDELLA, 2010).

Assim, o trabalho pode ser considerado como uma atividade 
humana típica que está associada a lesões, doenças e fatalidades 
no local de trabalho. Note-se que referências a acidentes de traba-
lho podem ser encontradas já na antiguidade em vários documentos 
que remontam à Bíblia, depois a Hipócrates, conhecido como o pai 
da medicina, e, para aprofundar o assunto, ao médico Bernardino 
Ramazzini, que em 1700 descreveu com precisão doenças relacio-
nadas ao trabalho ocorridas em mais de 50 ocupações existentes na 
época (CHAGAS et al., 2012).

Seguindo o curso da história, a revolução industrial começou 
na Inglaterra no século XVIII com a invenção da máquina a vapor, 
durante a qual as relações de trabalho mostraram ao mundo uma 
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nova tendência de segurança no trabalho, já que as fábricas da épo-
ca eram construídas em locais improvisados, com más condições de 
trabalho e exploração dos trabalhadores, entre os quais mulheres e 
crianças, em turnos de 16 horas por dia. Diante destes fatos, surgi-
ram as primeiras leis e estudos relacionados à proteção dos trabalha-
dores, sua saúde e integridade física (FERREIRA e PEIXOTO, 2012).

No Brasil, a luta dos trabalhadores foi baseada nas mesmas 
premissas, embora mais tarde do que em outros países com econo-
mias centrais. Um importante ponto de virada nesta área sócio-políti-
ca relacionada à saúde e segurança dos trabalhadores foi o Decreto 
Lei 5.452 de 1º de maio de 1943, que estabeleceu a Consolidação 
da Legislação Trabalhista (CLT). Neste contexto, a aplicação da CLT 
regulamenta todas as normas trabalhistas em relação aos direitos e 
obrigações de empregadores e trabalhadores, não somente em rela-
ção às questões de segurança no trabalho, mas também em relação 
ao tempo de trabalho, salários, seguridade social e outras questões 
(CHAGAS et al., 2012).

Portanto, no nível organizacional, a responsabilidade de pro-
porcionar saúde e segurança preventiva aos trabalhadores deve re-
cair sobre um serviço especializado em engenharia de segurança e 
saúde ocupacional (SESMT). É, portanto, um serviço regulado pelo 
Estado através de normas regulamentares que se aplicam aos traba-
lhadores formais cujo sistema de trabalho é definido pela consolida-
ção da legislação trabalhista (BRASIL, 1943).

Luz dos vários desenvolvimentos na legislação trabalhista ao 
longo do tempo, a regulamentação da segurança e saúde no trabalho 
no Brasil deu um passo significativo em 1978 com a Norma Adminis-
trativa No. 3.214 de 8 de junho de 1978, que aprovou as disposições 
regulamentares do Título II, Capítulo V da Consolidação da Legis-
lação Trabalhista (NR). No mesmo ano, foram aprovadas mais 28 
(vinte e oito) NRs, às quais foram acrescentadas várias emendas e 
novas normas (BRASIL, 1978).

Portanto, no Brasil, é importante enfatizar que as políticas e 
diretrizes de padronização em segurança e saúde ocupacional (SST) 
são influenciadas pelas convenções desenvolvidas pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Estas convenções afirmam que sua 
estrutura está baseada na melhoria das condições de vida e proteção 
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adequada de todos os trabalhadores, buscando promover um desen-
volvimento harmonioso através da disseminação e padronização de 
normas e comportamentos no trabalho.

4. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO NO MEIO AM-
BIENTE LABORAL

4.1 PRINCIPIO DA PREVENÇÃO 

O princípio da prevenção como já mencionado, opera nos ca-
sos em que, de acordo com a doutrina, existe “conhecimento científi-
co” sobre as consequências de uma determinada atividade. 

A noção de “conhecimento científico”, embora apareça nos tex-
tos normativos, não é capaz de indicar, por si só, que conhecimento 
científico é considerado para os fins da legislação. Como já observado, 
o conhecimento científico não é unívoco (especialmente quando se tra-
ta de estabelecer relações de causa e efeito), está sempre evoluindo 
(falsificabilidade) e não se comunica diretamente com outros sistemas. 

A ciência, em grande medida, fornece um meio legitimador 
das normas legais (assim como a lei fornece um meio legitimador 
da política), mas é a lei que escolhe e lida com qual verdade cientí-
fica será estabelecida como uma norma legal. O que o princípio da 
prevenção indica, portanto, é a existência de normas estabelecidas 
por normas legais (incluindo normas técnicas de natureza não legal, 
como as resoluções dos órgãos da Administração Ambiental ou as 
normas técnicas da ABNT), relacionadas à qualidade ambiental de 
um determinado ecossistema (o equilíbrio necessário das funções e 
serviços do ecossistema) ou ao impacto tolerável da conduta a ser 
desenvolvida, que pode ser usada para estabelecer uma projeção 
das consequências esperadas e, consequentemente, das medidas 
que devem ser adotadas para evitar os danos.

O princípio da prevenção não está explícito na Constituição 
Federal, mas pode ser tomado do caput do Art. 225, onde se afirma 
que o poder público e a comunidade têm o dever de defender e pre-
servar o equilíbrio ecológico do meio ambiente. 

Também pode ser extraído do §1º, Art. 225, que estabelece 
obrigações específicas para as autoridades públicas proteger e pre-
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servar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, do Art. 225, §1º, 
III, que estabelece obrigações específicas para a autoridade públi-
ca, por exemplo, ao determinar a criação de áreas especialmente 
protegidas, “sendo a alteração e remoção somente permitida por lei, 
sendo proibido qualquer uso que comprometa a integridade dos atri-
butos que justificam sua proteção”; exigir uma avaliação de impacto 
ambiental para a instalação de obras ou atividades potencialmente 
poluentes (Inciso IV); controlar a produção, comercialização e uso de 
técnicas que envolvam risco para o meio ambiente (Inciso V); prote-
ger a fauna e a flora, proibindo práticas que ponham em perigo sua 
função ecológica ou causem a extinção de espécies (Inciso VII).

Em todos esses casos vemos o princípio da prevenção, ou 
seja, estratégias para evitar certas consequências que são conheci-
das como prejudiciais ao meio ambiente. A criação de áreas territo-
riais protegidas, tais como unidades de conservação (mas também 
reservas legais e áreas de preservação permanente que frequente-
mente delimitam espaços em propriedade privada), é um exemplo de 
uma medida tomada através de regulamentação/intervenção sobre 
propriedade privada  para garantir a manutenção dos ecossistemas 
em oposição à própria supressão do uso do espaço (para atividades 
agrícolas, pecuárias ou urbanas). 

Em outras palavras, a obrigação de manter áreas de floresta 
nativa é uma medida para evitar os impactos do desmatamento (en-
quanto a definição das porcentagens de propriedade a serem reser-
vadas é um princípio de prevenção). 

A exigência de uma avaliação de impacto ambiental (e a licença 
ambiental que instrumentaliza essa exigência) também serve a esse 
tipo de estratégia. A licença ambiental não é uma simples licença biná-
ria - autorizando/não autorizando atividades, mas um instrumento legal 
para estabelecer as condições de realização de atividades potencial-
mente poluidoras, de modo a garantir que o impacto dessas atividades 
permaneça dentro das normas legais (e a definição dessas normas, 
por sua vez, passa pelas estratégias de prevenção).   

A aplicação do princípio se caracteriza pela identificação de 
certas medidas que precisam ser tomadas para que uma atividade 
seja realizada dentro dos padrões estabelecidos. Estas medidas po-
dem consistir na instalação de filtros, cumprimento de normas mais 
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rigorosas de emissão, adoção de procedimentos de segurança espe-
cíficos e a correspondente certificação ambiental, instalação de uma 
estação de tratamento de efluentes, plano de gerenciamento de resí-
duos, controle de ruído.

O princípio da prevenção também pode legitimar a proibição 
de certas atividades ou substâncias devido às consequências nega-
tivas que elas causam. A proibição do uso do amianto, a proibição 
de certos agroquímicos, são intervenções na liberdade de iniciativa 
(constitucionalmente garantida) legitimada pelo princípio de preven-
ção constitucionalmente garantido. 

Tanto no caso de proibição como no caso de condicionamen-
to das atividades, o princípio da prevenção permite que o sistema 
político descarregue no sistema jurídico o ônus do risco (político) de 
proibir/restringir atividades porque, estatisticamente, elas estão asso-
ciadas a consequências prejudiciais para o meio ambiente e a saúde.

O fato de o amianto estar associado a certas doenças não 
significa que essas doenças ocorrerão necessariamente. Entretanto, 
a associação estatística entre doenças e amianto nos permite dizer 
que se, nas próximas décadas, for demonstrado que o amianto não 
está ligado a essas doenças (ou que os materiais utilizados para o 
substituir são mais nocivos), então a decisão de proibir seu uso, por 
mais equivocada que tenha sido, ainda foi a decisão correta.

O princípio da prevenção prevê a aplicação de medidas de 
contenção para atividades cujos riscos são conhecidos e previstos, 
impondo assim à pessoa responsável pela atividade com impacto a 
adoção de medidas destinadas a eliminar ou pelo menos minimizar 
os danos causados ao meio ambiente.

No campo do trabalho, as coisas não são diferentes, pois a 
existência de condições inadequadas causa danos irreparáveis à 
saúde do trabalhador, sem prejuízo das consequências ambientais 
externas para aqueles que não fazem parte da relação de trabalho. 

Pela mesma razão, e com um louvável espírito pioneiro, a an-
tiga Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, posteriormente, o 
Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo uso da competência a ela 
atribuída pelo art. 200 da CLT, ao regulamentar o tema da saúde e 
segurança no trabalho, adota uma posição fundamentalmente orien-
tada para a prevenção e controle dos riscos ambientais. 
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De fato o Capítulo V do Título II da CLT, intitulado “Segurança 
e Saúde Ocupacional”, foi concebido de acordo com esta concepção 
preventiva, assim como as normas regulamentares aprovadas pelo 
Decreto nº 3.214/78, em particular as NR 02, 03, 04, 05, 07 e 09, que 
tratam do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) uti-
lizado neste estudo como paradigma para a Avaliação Preliminar de 
Impacto Ambiental.

O art. 157 incisos I e II, diz que cabe às empresas “cumprir 
e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho” e 
“instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às pre-
cauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou do-
enças ocupacionais”. No art. 158, por sua vez, incisos I e II, fixa-se 
como obrigação dos empregados “observar as normas de segurança 
e medicina do trabalho” e “colaborar com a empresa na aplicação dos 
dispositivos deste capítulo”. 

Os arts. 160 e 161 da Consolidação tratam da inspeção prévia e 
do embargo ou interdição em dispositivos vazados da seguinte forma:

Art. 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas 
atividades sem prévia inspeção e aprovação das respec-
tivas instalações pela autoridade regional competente em 
matéria de segurança e saúde do trabalhador. § 1º Nova 
inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação subs-
tancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a em-
presa fica obrigada a comunicar, prontamente, à Delegacia 
Regional do Trabalho. § 2º É facultado às empresas solici-
tar prévia aprovação, pela Delegacia Regional do Trabalho, 
dos projetos de construção e respectivas instalações. [...] 
Art. 161. O Delegado Regional do Trabalho, à vista do lau-
do técnico do serviço competente que demonstre grave e 
iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabe-
lecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou 
embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevi-
dade que a ocorrência exigir, as providências que deverão 
ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho.

A semelhança do mandato contido no artigo 160 com o Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) é muito grande. Pode-se dizer 
que o objetivo de ambos é a prevenção da degradação ambiental, já 
que permitem “a identificação e avaliação sistemática dos impactos 
ambientais gerados nas fases de implementação e operação da ati-
vidade” (Seção 5, II, da Resolução Conama 01/86). 
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O artigo 161 acima mencionado, se efetivamente aplicado, se-
ria um instrumento fantástico para a prevenção eficaz do ambiente de 
trabalho. O artigo 161 Inciso IV prevê a responsabilidade, inclusive 
penal, de qualquer pessoa que após ter estabelecido a proibição ou 
a apreensão, ordene ou permita o funcionamento do estabelecimen-
to ou de um de seus setores se, como resultado, forem causados 
danos a terceiros. A previsão de responsabilidade apenas por danos 
a terceiros é fraca em relação à gravidade da infração, portanto, o 
Ministério do Trabalho pode, através de um acordo de ajuste de con-
duta, reforçar esta obrigação prevendo uma pesada multa por des-
cumprimento.

A Norma Regulamentadora 01 trata especificamente da pré-
-inspeção. Após reafirmar a obrigação contida no Artigo 160, prevê o 
Certificado de Aprovação de Instalação (IAC), que deve ser emitido 
pelo órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego após a ins-
peção preliminar. 

O ponto 2.4 da citada NR afirma que “a empresa deve co-
municar e solicitar a aprovação do Órgão Regional da MTb, quando 
forem feitas modificações substanciais nas instalações e/ou equipa-
mentos de seu(s) estabelecimento(s)”. Isto incentiva o empregador a 
agir proativamente, especialmente em tempos de grandes inovações 
tecnológicas.

4.2 PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

O princípio da precaução é novo e ainda está sendo imple-
mentado e aplicado na legislação ambiental. É uma resposta à inevi-
tabilidade dos riscos que acompanham a sociedade moderna, e uma 
medida preventiva essencial contra danos ambientais ainda incertos. 

A partir da Declaração do Rio, resultado da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento-RIO/92, o 
princípio da precaução assume o papel de regra internacional, sendo 
considerado por muitos autores como um princípio fundamental do 
direito ambiental internacional, assim disposto:

Princípio 15: Com a finalidade de proteger o meio am-
biente, os Estados devem aplicar amplamente o crité-
rio da precaução conforme suas capacidades. Quando 
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houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de 
uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para pos-
tergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a 
degradação ambiental.

O surgimento do princípio da precaução tem uma relação es-
trita com o perigo de situações irreversíveis. Este princípio, que sur-
giu especificamente na questão ambiental, em relação às atividades 
que podem causar danos duradouros ou irreversíveis, tem todos os 
motivos para encontrar refúgio na questão do ambiente de trabalho, 
cujo objetivo principal é salvaguardar a pessoa, a saúde e a integri-
dade do trabalhador diante de riscos ainda desconhecidos.

O direito fundamental a um ambiente saudável e equilibrado, 
garantido pela Constituição, será melhor garantido com a aplicação 
deste princípio. De fato, o ambiente de trabalho envolve muitos ris-
cos, muitas vezes desconhecidos, que causam danos irreversíveis 
à saúde do trabalhador. Assim, a aplicação deste princípio tem um 
efeito antecipado sobre qualquer ameaça à vida, saúde e segurança, 
com o objetivo principal de salvaguardar a dignidade do ser humano. 

A aplicabilidade deste princípio, embora tímida, já pode ser 
observada no direito do trabalho ambiental, em julgamentos de me-
didas cautelares e remédios antecipados, considerando a mera pro-
babilidade de dano.

Como exemplo, uma ação civil pública (caso nº. 1925/97 do 
antigo Tribunal de Conciliação e Investigação de Araraquara/SP) tra-
zida pelo Ministério Público para proibir a seguinte atitude de uma 
empresa: todos os dias “pulverizava” todo o corpo de colhedores de 
laranja em áreas rurais com uma substância chamada Quatermon, a 
fim de proteger a cultura de uma bactéria prejudicial, que poderia ser 
transmitida à outras culturas pelo simples fato de os trabalhadores 
passarem por outros laranjais ou pomares à beira da estrada. 

Entretanto, a etiqueta do produto indicava que a indicação era 
apenas para veículos, máquinas e implementos agrícolas, e dada a 
mera possibilidade de causar danos irreversíveis à saúde dos traba-
lhadores, foi determinado que esta prática deveria ser suspensa. 

Graças ao princípio da precaução é possível inverter o ônus 
da prova em prol do meio ambiente. Sempre que houver incerteza 
científica (hipossuficiência científica), quanto ao resultado de deter-
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minada atividade sobre o meio ambiente, seja ele natural ou mesmo 
laboral, caberá ao interessado demonstrar que aquela atividade não 
causará danos ao meio ambiente ou à saúde dos trabalhadores, sob 
pena da mesma não ser efetivada. 

O citado princípio traz a inversão do ônus da prova, como uma 
característica importante que deve ser procedida contra aquele indi-
víduo que realiza uma atividade que gera danos ao meio ambiente. 
Sendo assim, o ônus de provar caberá ao provável poluidor, e não 
a sociedade, pois esta não possui nenhum benefício econômico no 
que tange a atividade potencialmente danosa (WEDY, 2017).

Jean Malafosse (1998) citado por Machado (2014, p.114) afirma 
que “a dúvida aproveita ao poluído. O princípio da precaução traduz-se 
por uma inversão do ônus da prova em proveito da proteção ambien-
tal”. Dessa forma, ante a ausência ou impossibilidade de comprovação 
da inexistência de danos ao meio ambiente na realização de um em-
preendimento ou atividade, os mesmos não poderão ser executados, 
preza-se na dúvida pela proteção ao equilíbrio ambiental. 

Nos últimos anos o princípio da precaução vem sendo utili-
zado pelos tribunais para amparar diversas decisões que em suma 
protegem e defendem o meio ambiente, através da inversão do ônus 
já prova.

Vejamos decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. I- 
Cinge-se a presente controvérsia à inversão do ônus da 
prova deferida pela decisão interlocutória proferida pelo 
MM. Juízo da 01ª Vara Federal de Volta Redonda em fa-
vor do Ministério Público Federal, nos autos da Ação Civil 
Pública ajuizada por este órgão acusatório contra a “VIA 
ENGENHARIA S/A”, em que se discute a existência de 
supostos danos e irregularidades ambientais relaciona-
dos ao empreendimento “Conjunto Habitacional Village 
Primavera. II- Alega a Agravante, em apertada síntese, 
que inexistem, in casu, os requisitos de verossimilhan-
ça das alegações e hipossuficiência da parte aptos a in-
verter o ônus probatório em favor do Ministério Público 
Federal. III- Não assiste razão à Agravante. Na presente 
hipótese, a inversão do ônus da prova encontra supedâ-
neo na relação interdisciplinar existente entre as normas 
de proteção ao consumidor e aquelas que tutelam os di-
reitos coletivos nas ações civis públicas por dano ao meio 
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ambiente, em razão da natureza pública e coletiva do 
bem jurídico tutelado. O princípio da precaução, no caso 
em debate, é que dá sustentáculo à aplicação da norma 
que regula a inversão ônus da prova na ação civil pública 
por dano ambiental. Seguindo esse raciocínio, cabe ao 
suposto causador do dano ambiental comprovar não ter 
dado ensejo ao alegado dano que lhe está sendo impu-
tado. Precedentes desta Turma e do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. IV- Agravo de Instrumento desprovi-
do. (BRASIL, TRF2. Agravo de Instrumento nº 0000506-
85.2017.4.02.0000. Rel. Des. Reis Friede.2017) 

Assim, é notória a importância da aplicação do princípio da 
precaução juntamente com o instrumento processual civil da inver-
são do ônus da prova na defesa do meio ambiente. 
 
4.3 APLICAÇÃO 

No campo de trabalho não poderia ser de outra forma no que 
diz respeito à aplicação do princípio de prevenção, pois sua essência 
é evitar, mitigar ou reparar os danos previsíveis. 

Se observarmos a CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas -, 
especificamente seu Capítulo V, que trata das normas de segurança e 
saúde no trabalho, vemos que o legislador estabelece a necessidade 
de que o empregado e o empregador cumpram as normas relativas 
à segurança dos trabalhadores, bem como a obrigação do Estado de 
regular, coordenar e supervisionar a aplicação desta normatividade. 

Também no Capítulo 5 podemos ver disposições contendo 
medidas para prevenir acidentes físicos e mentais ou doenças rela-
cionadas ao ambiente de trabalho, como pode ser visto no Artigo 168 
da CLT, que trata de medidas preventivas de medicina ocupacional.

Para entender a importância que a regulamentação atribui à 
saúde dos trabalhadores, podemos citar nossa Carta Magna, que, ao 
tratar especificamente da saúde, destaca a natureza preventiva das 
políticas públicas relacionadas a esta questão:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.(...) Art. 198. As 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
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regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretri-
zes:(...) II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assis-
tenciais.

Também podemos citar as normas reguladoras - NR - que 
visam especificar o máximo possível as disposições estabelecidas 
na CLT, como exemplo temos a NR 02 onde estabelece a inspeção 
prévia nas instalações dos estabelecimentos antes do início de suas 
atividades e, quando ocorrerem modificações substanciais nas ins-
talações e/ou equipamentos, o estabelecimento deve solicitar nova-
mente a aprovação do órgão competente.

Como exemplo, gostaria também de mencionar a Norma Re-
gulamentar 09, que estabelece o desenvolvimento e implementação 
obrigatória por todos os empregadores e instituições que admitem 
trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais - PPRA, com o objetivo de preservar a saúde e inte-
gridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que possam existir no local de trabalho, levando em 
conta a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Finalmente, outra importante norma reguladora que mere-
ce ser destacada como uma considerável garantia preventiva para 
a saúde dos trabalhadores é a NR 07, que estabelece a obrigação 
para todos os empregadores e instituições que admitem trabalhado-
res como empregados de elaborar e aplicar o Programa de Saúde 
Ocupacional e Controle Médico - PCMSO, com o objetivo de promo-
ver e preservar a saúde de todos os seus trabalhadores.

Neste sentido, para melhor compreender o significado da pre-
venção no local de trabalho, é importante apresentar a concepção 
do Professor Gustavo Felipe Barbosa Gárcia, em seu livro Curso de 
Direito do Trabalho, quando ele trata da pausa no dia de trabalho:

O controle da autoridade pública, para a autorização da 
redução do intervalo para descanso e refeição, deve 
ocorrer previamente, para evitar dano à saúde e à se-
gurança dos empregados, e não apenas depois de sua 
previsão em norma coletiva (mesmo decorrente de ne-
gociação coletiva), em respeito ao princípio da preven-
ção, aplicado em matéria de meio ambiente (inclusive do 
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trabalho), o que deve ser observado também pelo poder 
regulamentar (art. 84, inciso IV, da CF/1988), em conso-
nância com o princípio da legalidade (art. 5.º, inciso II, 
da CF/1988). (GÁRCIA, p. 775 e 776, grifo nosso).

Assim, percebe-se que a legislação voltada para o ambiente 
de trabalho no sistema jurídico brasileiro não dispensa - e não pode-
ria dispensar - os princípios ambientais de prevenção e precaução. 
De fato, “a abordagem preventiva é mais apropriada para a proteção 
do meio ambiente, já que os danos ambientais sempre envolvem um 
alto custo social e devem, na medida do possível, ser evitados” (DI-
NIZ, 2009, p. 248) e isto também é plenamente aplicável ao ambiente 
de trabalho.

O dano ambiental, em essência, tem a natureza de ser difícil 
de reparar ou mesmo irreparável. Esta observação se refere aos di-
ferentes aspectos do conceito de ambiente, incluindo o ambiente de 
trabalho. 

Neste contexto, o sistema jurídico brasileiro se baseia nos 
princípios de prevenção e precaução como as principais diretrizes 
para a condução da política de proteção ambiental.

CONCLUSÃO

A saúde dos trabalhadores ainda hoje é um desafio. Vivemos 
em uma sociedade capitalista, que passou por muitas mudanças ao 
longo dos séculos, no entanto, ainda hoje a sociedade global man-
tém características que tornam vulnerável e põe em risco a vida e 
saúde do trabalhador. A busca incessante por lucros a todo custo e 
em curto prazo é algo que precisa urgentemente ser repensado. 

Vivemos hoje uma constante evolução jurídica; a exemplo te-
mos a Constituição Federal de 1988 que prevê muitos direitos como 
garantias, sendo alguns considerados cláusulas pétreas, fornecendo 
mecanismos para defendê-los. Por meio dela protegemos o direito 
à vida, à saúde, à saúde dos trabalhadores e a um meio ambiente 
equilibrado. 

Apesar da evolução jurídica constante e das diversas leis 
garantistas de direitos fundamentais, individuais e coletivos, como 
acima citado, vemos com frequência a ausência de cumprimento de 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10628446/artigo-84-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10695563/inciso-iv-do-artigo-84-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731003/inciso-ii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


252

obrigações mínimas impostas de forma a se preservar o meio am-
biente laboral, bem como a saúde do trabalhador. 

Os princípios tratados neste artigo trazem mecanismos im-
prescindíveis que se caracterizam como importantes meios a serem 
utilizados pelos empregadores, empresas, órgãos públicos e socie-
dade na busca por um ambiente laboral equilibrado e sadio. O que 
se observa, na verdade é o descumprimento de deveres básicos de 
proteção em prol do lucro. 

Os direitos e garantias fundamentais, conforme postos na 
constituição, devem ser priorizados. Cabe a sociedade cobrar efetivi-
dade no emprego desses meios preventivos de combate ao desequi-
líbrio ambiental laboral, bem como ao poder público exigir nos rigores 
da lei a sua empregabilidade.  
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CAPÍTULO 16

PROTEÇÃO JURÍDICA AMBIENTAL EM PERÍMETRO 
URBANO: O CASO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

NOS BAIRROS DO CABO BRANCO, ALTIPLANO 
CABO BRANCO E SEIXAS EM JOÃO PESSOA/PB

LEGAL ENVIRONMENTAL PROTECTION IN URBAN PERIMETER: 
THE CASE OF PRESERVATION AREAS IN CABO BRANCO, ALTIPLANO 
CABO BRANCO AND SEIXAS NEIGHBORHOODS IN JOÃO PESSOA/PB

Cláudia Raissa Cassiano de Souza
Bacharela em Direito pela Faculdade de Ensino 

Superior da Paraíba – Fesp.
E-mail: claudia-cassiano@live.com

Maria do Socorro da Silva Menezes
Mestre em Economia. 

Especialista em Direito Ambiental.
Bacharel em Ciências Econômicas. Licenciada em Pedagogia. 
Professora do Curso de Graduação e de Pós-graduação em 
Direito da Fesp Faculdades, João Pessoa, PB. Professora 

Convidada do Curso de Pós-graduação da Fundação Escola 
Superior do Ministério Público – FESMIP- PB. Professora 

Convidada do Curso de Pós-graduação da Escola Superior de 
Advocacia, Secional Paraíba –ESA/PB. Pesquisadora do 

Grupo Estudos e Saberes Ambientais: Homenagem a Enrique Leff - 
Sustentabilidade, Impactos, Racionalidades e Direitos/CNPq/UFPB. 

E-mail: socorromenezes@gmail.com.

RESUMO
Nesse estudo sobre as áreas de preservação nos bairros do Cabo 
Branco, Altiplano e Seixas, áreas nobres da cidade de João Pessoa 
tratando da temática proteção jurídica ambiental em perímetro urba-
no, tendo como foco o direito ambiental, matéria regida por legislação 
constitucional e infraconstitucional, evidencia-se que a área em estudo 
é rica em vegetação do bioma Mata Atlântica e está sendo alvo de 
exploração imobiliária com edificações de grandes condomínios, bem 
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como existem ocupações irregulares, sofrendo impacto ambiental im-
portante. O estudo conclui que, de um lado existe o impacto ambiental 
causado pelo desmatamento para ceder lugar a habitações que se-
guem as normas jurídicas sobre a matéria e, de outro, estão as ocu-
pações irregulares de áreas de preservação por famílias que, muitas 
vezes necessitam de um lugar para morar, e também por pessoas que 
fazem disso um negócio escuso, pois a documentação fornecida por 
quem vende tais habitações não possui validade jurídica, por não se-
guir as vias legais impostas ao mercado imobiliário para a aquisição de 
terrenos e moradias e carece de regularização fundiária.
Palavras-chave: Proteção Jurídica. Áreas de Preservação Ambiental. 
Perímetro Urbano. João Pessoa/PB.

ABSTRACT
In this study on the preservation areas in the neighborhoods of Cabo 
Branco, Altiplano and Seixas, noble areas of the city of João Pessoa, 
dealing with the theme of environmental legal protection in urban areas, 
focusing on environmental law, a matter governed by constitutional and 
infraconstitutional legislation, evidence The study area is rich in Atlantic 
Forest biome vegetation and is being the target of real estate explora-
tion with buildings of large condominiums, as well as there are irregular 
occupations, suffering significant environmental impact. The study con-
cludes that, on the one hand, there is the environmental impact caused 
by deforestation to make way for housing that follows the legal rules on 
the matter and, on the other hand, there are irregular occupations of 
preservation areas by families that often need a place to live, and also 
by people who make it a shady business, as the documentation provi-
ded by those who sell such homes has no legal validity, for not follow 
the legal paths imposed on the real estate market for the acquisition of 
land and houses and lacks land tenure regularization.
Keywords: Legal Protection. Environmental Preservation Areas. Ur-
ban Perimeter. João Pessoa/PB.

INTRODUÇÃO

O presente estudo se enquadra na área do direito ambiental, 
consistindo em um estudo de caso sobre as áreas de preservação 
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em áreas nobres da cidade de João Pessoa, tratando da temática 
proteção jurídica ambiental em perímetro urbano, assunto cuja com-
plexidade envolve questões ambientais e também sociais, haja vista 
a área em estudo ser rica em vegetação do bioma Mata Atlântica e, 
que está sendo alvo de exploração imobiliária com edificações de 
grandes condomínios, bem como existem ocupações irregulares, so-
frendo impacto ambiental importante, o que torna o assunto instigan-
te para pesquisa na área jurídica.

João Pessoa é uma cidade privilegiada em termos de cuida-
dos com as áreas de preservação ambiental, ainda assim, pouco se 
sabe sobre essas áreas e a legislação que as protege. Seguindo 
essa perspectiva esse estudo debruçou-se sobre o seguinte proble-
ma de investigação: o que existe efetivamente, em termos legislati-
vos de proteção jurídica que abarque o perímetro urbano das áreas 
de preservação dos bairros do Cabo Branco, Altiplano e Seixas?

Objetivamente, a pretensão desse estudo é de conhecer a 
proteção jurídica ambiental da cobertura vegetal no município de 
João Pessoa tendo como foco o perímetro urbano dos bairros do 
Cabo Branco, Altiplano Cabo Branco e Seixas e, simultaneamente, 
apontar os impactos ambientais decorrentes de edificações regulares 
e irregulares em suas áreas de preservação, bem como averiguar 
as diretrizes estratégicas para a conservação e recuperação do bio-
ma Mata Atlântica em João Pessoa. As áreas do perímetro objeto 
de investigação estão ilustradas na figura 1 e corresponde a parte 
empírica do estudo.
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FIGURA 1 - LOCALIZAÇÃO DOS BAIRROS INVESTIGADOS

Fonte: viveremjoaopessoa.blogpost.com

Tendo em vista esses objetivos, a pesquisa assume a confi-
guração de estudo de caso na coleta e análise dos dados sobre o 
perímetro urbano delimitado, contemplando a pesquisa bibliográfica 
e documental, método dedutivo de análise e abordagem qualitativa, 
por tratar-se de matéria regida por legislação constitucional e infra-
constitucional, sobretudo porque a área em estudo é rica em vege-
tação do bioma Mata Atlântica e o município de João Pessoa possui 
legislação específica para essa finalidade.

A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO FE-
DERAL1

Quando se analisa a legislação voltada para a preservação 
ambiental no Brasil, verifica-se que primeiro diploma legal apresenta-
do é a lei federal 6.938/81, o qual dispõe sobre a Politica Nacional de 
Meio Ambiente (PNMA), por ser considerado um marco regulatório 
para a legislação ambiental no Brasil, instituiu o Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA) e tem por objetivo a preservação, melho-

1 Nessas breves considerações sobre a preservação ambiental no âmbito da 
legislação federal brasileira, objetiva-se realçar o fortalecimento dessa preservação, 
sobretudo no aspecto atinente à qualidade ambiental e a preservação do bioma 
Mata Atlântica, sem ter a pretensão de esgotar o assunto, mas apenas situar a sua 
importância no contexto em que a coleta de dados foi efetuada.

http://viveremjoaopessoa.blogpost.com
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ria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida (FIORILLO, 
2020; RODRIGUES, 2020).

Outro dispositivo importante refere-se ao artigo 225 da Cons-
tituição Federal de 1988 uma norma-princípio, enunciativa do direito 
de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fortalecendo 
a proteção ambiental mediante a incumbência atribuída ao poder pú-
blico, no seu § 1º, inciso III do dever de definir, em todas as unidades 
da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem es-
pecialmente protegidos a fim de assegurar a efetividade desse direito 
(FIGUEIREDO FILHO; MENEZES, 2014; RODRIGUES, 2020).

Deve ser destacado ainda o objetivo e o princípio adotado 
para reforçar a preservação ambiental no texto da lei nº 11.428/2006, 
que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bio-
ma Mata Atlântica, e dá outras providências, ante a consideração da 
existência de dados extraídos do Atlas dos Remanescentes Flores-
tais da Mata Atlântica, mostrando que “no domínio da Mata Atlântica 
existem 131 unidades de conservação federais, 443 estaduais, 14 
municipais e 124 privadas, distribuídas por dezesseis estados, com 
exceção de Goiás” (FUNDAÇÃO..., 2019, on-line). Importante ain-
da destacar que “a área desmatada da Mata Atlântica equivalem a 
87,6% e ainda existem centenas de espécies ameaçadas de extin-
ção, por isso a conservação desse bioma é uma medida urgente e 
relevante” (FUNDAÇÃO..., 2020, on-line).

REGULAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA SOBRE 
A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

No Brasil, a gestão dos espaços verdes urbanos ficou a cargo 
dos municípios, uma vez que a Constituição Federal de 1988 deter-
minou, no seu artigo 30, inciso I, que os temas de interesse local são 
competência exclusiva dos municípios e no artigo 182, ficou estabe-
lecido que “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo po-
der público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988).

Antes disso, a própria lei do parcelamento do solo urbano, lei 
nº 6.766/79, através dos seus artigos 3º e 4º, deu competência aos 
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municípios para definir os usos permitidos e os índices urbanísticos 
de parcelamento e ocupação do solo, conforme redação dada pela 
lei 9.785/99 que alterou a lei 6.766/79 (BRASIL, 1979).

Trata-se, portanto, de matéria atrelada ao desenvolvimento 
da cidade, a política urbana e ao plano diretor. Cabe ainda registrar 
o seguinte:

Com a entrada em vigor da Lei 6.766, de 19/12/1979, 
disciplinando o parcelamento do solo urbano e estabe-
lecendo regras urbanísticas, deu-se significativo passo 
para a proteção ambiental. O legislador, ao lado de re-
gras administrativas e civis, criou tipos penais, de modo 
a possibilitar ampla proteção não só aos adquirentes 
de lotes como também ao meio ambiente (MIRANDA, 
2017, on-line, grifo nosso).

Miranda (2017, on-line) chama atenção para irregularidades 
em relação à ocupação de espaços urbanos evocando o artigo 50 da 
lei nº 6.766/79. Trata-se de dispositivo importante a considerar, haja 
vista que, nas ocupações desses espações estão as áreas verdes da 
cidade e áreas de preservação ambiental, atinentes à política urbana 
dos municípios, conforme mandamento constitucional explicitado an-
teriormente, de modo que torna-se fundamental apresentar comen-
tários sobre a Lei Orgânica e o Plano Diretor do Município de João 
Pessoa, além das leis nº 29/2002 e nº 12.101/11, com a finalidade 
de destacar a regulamentação que garante proteção jurídica as suas 
áreas de preservação ambiental.

O objetivo da política urbana do Município de João Pessoa 
está definido no artigo 151 de sua lei orgânica, in verbis:

Artigo 151 - A política urbana, a ser formulada no âmbito 
do processo de planejamento municipal, terá por objeti-
vo o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e o bem-estar dos seus habitantes, em con-
sonância com as políticas sociais e econômicas do 
Município.
Parágrafo Único - As funções sociais da cidade depen-
dem do acesso de todos os cidadãos aos bens e aos ser-
viços urbanos, assegurando-se-lhes condições de vida e 
moradia compatíveis com estágio de desenvolvimento 
do Município (JOÃO PESSOA, 1990, grifo nosso).
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Dentro do contexto do regramento supracitado verifica-se a 
atribuição do Município como planejador da política urbana e, no ar-
tigo 152, o plano diretor é colocado como instrumento de execução 
dessa linha de ação política do governo municipal. In verbis:

Artigo 152 - O plano diretor, aprovado por maioria ab-
soluta da Câmara Municipal, é o instrumento básico da 
política urbana a ser executada pelo Município.
§1º - O plano diretor fixará os critérios que asseguram a 
função social da propriedade, cujo uso e ocupação deve-
rão respeitar a legislação urbanística, a proteção do 
patrimônio ambiental natural e construído e o interes-
se da coletividade.
§2º - O plano diretor deverá ser elaborado com a par-
ticipação das entidades representantes da comunidade 
diretamente interessada.
§3º - O plano diretor definirá as áreas especiais de inte-
resse social, urbanístico ou ambiental, para as quais será 
exigido aproveitamento adequado nos termos previstos 
na Constituição Federal.
§4º - Lei Municipal, de cujo processo da elaboração as 
entidades representativas da comunidade participarão, 
estabelecerá, com base no plano diretor, normas sobre 
saneamento, parcelamento e loteamento, uso e ocupa-
ção de solo, índice urbanístico, proteção ambiental e 
demais limitações administrativas sobre edificações, 
construção e imóveis em geral, fixando prazos para a 
expedição de licenças e autoridades (JOÃO PESSOA, 
1990, grifo nosso).

A proteção ambiental, além de reforçar a função social da pro-
priedade, estabelece também a responsabilidade do município para 
com a proteção a proteção ambiental, impondo limitações para que 
essa exigência legal seja efetivamente cumprida através do planeja-
mento urbano. Importante assinalar o teor do artigo 171 do diploma 
legal em comento, no qual a proteção ambiental é posta como diretriz 
da política urbana e do plano diretor.

Do exposto se constata a inserção do componente proteção 
ambiental na Lei Orgânica do Município de João Pessoa, atrelada à 
sua política urbana conforme determina a Constituição Federal de 
1988. Importante enfatizar que a Lei Orgânica é a Constituição do 
Município, na qual se fundamentam todas as outras leis locais. Entre 
os assuntos tratados nesta, podem estar à proteção de determinados 
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espaços territoriais e o fundamento para a edição de leis e realização 
de ações que visem à compatibilização entre atividades produtivas e 
a melhoria da qualidade ambiental e de vida, ou seja, a Lei Orgânica 
em conjunto com o plano diretor do Município são instrumentos de 
sua política de desenvolvimento e expansão urbana.

Sirvinskas (2020, p. 252) diz que a finalidade do plano diretor 
é “traçar a política de desenvolvimento urbano, estabelecendo as di-
retrizes de uso e ocupação do solo urbano”. O plano diretor, segundo 
o referido autor, estabelece para onde a cidade deve crescer e se 
desenvolver, esclarecendo que “sem ele a cidade crescerá desorde-
nadamente”.

Sirvinskas (2020, p. 252), conclui: “é através do plano diretor 
que se estabelecerão também os critérios para o zoneamento urbano 
com a consequente delimitação das áreas industriais, comerciais e 
industriais”. O plano diretor da cidade de João Pessoa foi instituído 
em 1992, através da Lei Complementar nº 3, e, no seu artigo 3º do 
título I que trata da política urbana, no capítulo 1 definindo objetivos 
e diretriz dessa política estabelece:

Art. 3º - São objetivos-meios para alcançar os resultados 
finais propostos:
[...];
VI - a preservação e recuperação do meio-ambiente 
e do patrimônio histórico-cultural e paisagístico da 
cidade; (JOÃO PESSOA, 1992, grifo nosso).

O inciso VI do artigo 3º da lei em comento, é taxativo no sen-
tido de que estabeleceu em regra a proteção ambiental de seu am-
biente urbano, aspecto importante a considerar na medida em que 
se trata de instrumento a disciplinar o uso do solo urbano e, dentro 
deste encontra-se incluída a variável ambiental contemplando seus 
elementos naturais, artificiais e culturais, para poder efetivar essa 
proteção ambiental.

Nesse contexto, inserem-se os regramentos expressos no Có-
digo do Meio Ambiente do Município de João Pessoa instituído pela 
Lei Complementar 29/2002 regulando os deveres, direitos e obriga-
ções de ordem pública e privada concernentes ao meio ambiente e 
aos recursos naturais, é o instrumento legal que instituiu a política 
ambiental do município.
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Trata-se, portanto, de instrumento legal que disciplina e esta-
belece como deve ocorrer a gestão ambiental no âmbito do municí-
pio. Dispondo sobre a criação do Sistema Municipal de Meio Ambien-
te (SISMUMA)2, estabelece o seu artigo 1º assegura o seguinte:

Art. 1º - Este Código, fundamentado na legislação e nas 
necessidades locais, regula a ação pública do Municí-
pio de João Pessoa, estabelecendo normas de gestão 
ambiental, para preservação, conservação, defesa, 
melhoria, recuperação, proteção dos recursos am-
bientais, controle das fontes poluidoras e do meio 
ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à qualidade de vida, de forma a garantir o de-
senvolvimento sustentável.
Parágrafo único. A administração do uso dos recursos 
ambientais do Município de João Pessoa compreende, 
ainda, a observância das diretrizes norteadoras do dis-
ciplinamento do uso do solo e da ocupação territo-
rial previstos na Lei Orgânica para o Município de João 
Pessoa, no Plano Diretor, Códigos de Urbanismo, de 
Obras, de Posturas, sobretudo às diretrizes normativas 
versantes sobre a Reforma Urbana e o Estatuto da Cida-
de (JOÃO PESSOA, 2002, grifo nosso).

Consta na Lei Complementar 29/2002, no seu capítulo III, ar-
tigo 20, regramento sobre a criação de espaços territoriais especial-
mente protegidos abrangendo: zonas de preservação permanente; 
unidades de conservação; zonas especiais de conservação, áreas 
de proteção histórica, artístico e cultural; praças e espaços abertos e 
zona costeira (JOÃO PESSOA, 2002).

No caso específico das áreas em estudo, o Cabo Branco, o 
Altiplano do Cabo Branco e o Seixas possuem espaços tipificados 
como Zona Especial de Conservação do Município, conforme arti-
go 26 da Lei Complementar 29/2002, espaços contemplados pela lei 
12.101/11 que resultou no Plano Municipal de Recuperação e Con-
servação da Mata Atlântica (2012), com indicativo para recuperação 
ambiental pelos fragmentos de Mata Atlântica existentes nesses es-
paços urbanos (JOÃO PESSOA, 2012).

2 Conforme artigo 7º da Lei Complementar 29/2002, o SISMUMA é quem institui 
toda a política ambiental do Município e, conforme artigo 9º da lei em comento, o 
órgão executivo desse sistema é a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) (JOÃO 
PESSOA, 2002).
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O Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SMAP), instituído 
pela lei 12.101/11, estabelece no seu artigo 16, regramento sobre as 
áreas de proteção ambiental, as quais são tipificadas como unidades 
de conservação de uso sustentável. In verbis:

Art. 16 - A Área de Proteção Ambiental é uma área em 
geral extensa, com certo grau de ocupação humana, 
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou cultu-
rais, especialmente importantes para a qualidade de vida 
e o bem-estar das populações humanas, e tem como ob-
jetivos básicos proteger a diversidade biológica, disci-
plinar o processo de ocupação e assegurar a susten-
tabilidade do uso dos recursos naturais.
§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por ter-
ras públicas e privadas.
[...]
§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao pro-
prietário estabelecer as condições para pesquisa e visita-
ção pelo público, observadas as exigências e restrições 
legais.
[...] (JOÃO PESSOA, 2011, grifo nosso).

A criação de unidades de conservação pode contribuir para o 
estado de degradação das áreas de proteção ambiental nos espaços 
urbanos da cidade de João Pessoa. Nas diretrizes estratégicas do 
Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica 
em João Pessoa (2012), estão traçadas metas e definidas ações a 
serem implementadas, as quais levam em consideração a política 
de urbanização do município, “visando garantir a permanência dos 
fragmentos remanescentes de Mata Atlântica em áreas consideradas 
estratégicas para a conservação da biodiversidade e da garantia de 
manutenção dos serviços ambientais” (JOÃO PESSOA, 2012, p. 50).

SOBRE A PROTEÇÃO JURÍDICA AMBIENTAL NO PERÍMETRO 
URBANO DOS BAIRROS DO CABO BRANCO, ALTIPLANO CABO 
BRANCO E SEIXAS EM JOÃO PESSOA/PB

De início, deve ser destacado que o diagnóstico da Mata 
Atlântica em João Pessoa aponta situações de vulnerabilidade nas 
condições ambientais de suas áreas de preservação, decorrentes 
dos conflitos de uso do solo no território municipal e os impactos 
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negativos de uma ocupação desordenada e irregular e também de 
espaços edificados seguindo os parâmetros de uso e ocupação do 
solo definidos em lei, a exemplo de condomínios e habitações unifa-
miliares cuja edificação foi autorizada pelo poder público municipal.

No bairro do Cabo Branco, com extensa área de praia, está 
localizada a falésia do Cabo Branco que se estende até o bairro do 
Seixas. Sob o prisma jurídico, a falésia é um organismo vivo, está 
incluída como Zona Especial de Preservação – ZEP 4, conforme pre-
visto no art. 39 da Lei Complementar 3/92, tendo sido atualizada e 
consolidada na Lei Complementar 4, de 30 de abril de 1993, referen-
dada pela Lei Complementar 29/2002.

Trata-se de um bairro com muitos atrativos turísticos e com 
problemas ambientais importantes, sobretudo aqueles que decorrem 
do avanço do mar sobre a falésia que está sofrendo um processo 
de erosão. O resultado é o comprometimento da estrutura de alguns 
equipamentos turísticos, havendo inclusive por medida de segurança 
e determinação do Ministério Público, interdição do tráfego de veícu-
los para não acelerar ainda mais esse processo.

Empiricamente e, também através de intervenções feitas pelo 
governo municipal divulgadas na mídia e no portal da Prefeitura de 
João Pessoa e estudos científicos sobre esse espaço urbano do litoral 
de João Pessoa, constata-se a ocorrência de impactos ambientais sig-
nificativos na falésia, incluindo o avanço do mar que passa a atingir a 
faixa de praia, principalmente quando ocorre o fenômeno da ressaca, 
danificando edificações como a Praça de Iemanjá que sucumbiu dian-
te dessa revolta da natureza sobre o ambiente artificial edificado pelo 
homem. Em frente à Rua Sargento Nunes, por exemplo, existe:

[...] um muro de gabião para proteção contra a força das 
marés de sizígia. Além deste, há muros de arrimo seguin-
do até o final da praia, onde está localizada a Praça de 
Iemanjá, esta já parcialmente destruída pela ação das 
ondas. O pós-praia é composto por avenidas, restauran-
tes, bares, hotéis e residências (SILVA, 2017, p. 46).

Empiricamente, se constata a existência de edificações na Rua 
Desportista José Eduardo de Holanda, edificações de habitações na 
borda da falésia que faz limite com o bairro do Altiplano, edificações 
que, segundo abordagem feita a alguns moradores escolhidos por 
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amostragem pelo critério de conveniência, não há documentação de 
propriedade do imóvel, mas todos pagam IPTU e também pagam 
energia e tarifa do serviço de água, ligados em suas respectivas resi-
dências pelas empresas fornecedoras do serviço3.

Analisando a situação identificada no bairro do Altiplano Cabo 
Branco, considera-se importante frisar, com base na argumentação 
trazida por Martins e Maia (2017, p. 143), que este vem “apresentado 
intensas transformações decorrentes da alteração da legislação urba-
na, que até então protegia a área e caracterizava-a como patrimônio 
ambiental e paisagístico do Estado da Paraíba”. Trata-se de bairro que 
se expande sob forte pressão imobiliária, tendo sido beneficiado por 
várias alterações legislativas, desde 1975, quando o Código de Urba-
nismo de João Pessoa (2001), originalmente publicado em 1975:

[...] ao definir o zoneamento de uso e ocupação do solo 
da cidade, subdividiu o Bairro Altiplano Cabo Branco em 
setores, que possuíam restrições específicas para os lo-
tes situados próximos à Falésia do Cabo Branco, a fim 
de garantir a preservação da área a partir de ocupações 
de baixa densidade. [...]. Posteriormente, a área do bairro 
foi definida pelo Plano Diretor da Cidade de João Pes-
soa (PMJP, 1994) como uma Zona de Restrição Adicional 
(ZRA), isto é, possui restrições adicionais em relação ao 
uso e à ocupação do solo, devido ao interesse de sua 
preservação ambiental, paisagística, histórica ou cultural 
(MARTINS; MAIA, 2017, p. 144).

A alteração mais recente, conforme Martins e Maia (2017, p. 
145) ocorreu em 2010, através do seguinte instrumento legal:

[...], o Decreto nº 7073, que modificou a classificação da 
zona da Quadra 1 do bairro Altiplano – localizada próxi-
ma à Avenida Beira-Rio e ao vale do Rio Jaguaribe – de 
Zona Especial de Preservação (ZEP) para Zona Axial 3 
(ZA3), além de delimitar, na mencionada quadra, uma 
área específica, a qual definiu como Setor Residencial 
Especial (ZRE). Tais mudanças no zoneamento da qua-
dra repercutem diretamente no futuro uso e ocupação do 
seu solo na medida em que aumentaram os índices má-
ximos de ocupação, diversificaram-se os usos permitidos 
e foi liberada a construção de edifícios com mais de cinco 
pavimentos [...].

3 Pesquisa de campo, realizada em 13/10/2021 pela autora do estudo em atividade 
de observação sobre a realidade das ocupações regulares e irregulares no bairro, 
mediante observação direta in loco.
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Essas alterações na legislação urbana do município podem 
ser responsabilizadas pela criação do Altiplano Cabo Branco “No-
bre”4, com maior intensidade a partir de 2015, quando as incorpora-
doras lançaram edificações de condomínios de uso misto, até então 
inexistentes na cidade, promovendo o adensamento das áreas do 
bairro e a intensificação de sua verticalização, ocorrendo forte apelo 
a valorização desses empreendimentos (MARTINS; MAIA, 2017).

Insta observar que o bairro do Altiplano Cabo Branco, segun-
do o artigo 29 da Lei Complementar 29/2002, está situado entre as 
áreas tipificadas como Zonas Especiais de Preservação. Importante 
ainda frisar a existência de duas áreas de interesse social, a comuni-
dade São Domingos em espaço urbano de propriedade do Município 
e a Rabo de Galo, em espaço de propriedade da União5.

Sobre a intervenção do governo municipal no bairro do Altiplano, 
no limite com o bairro do Cabo Branco, é importante destacar a criação 
do Parque Cabo Branco criado através do seguinte instrumento jurídico:

[...] Decreto Municipal nº 5.363/2005, fica delimitado 
como Zona Especial de Preservação (ZEP), pela Lei 
Complementar nº 054, se adequando ao Plano Diretor da 
Cidade de João Pessoa-PB, que entrou em vigor desde o 
dia 23 de março de 2008. O objetivo principal é recuperar 
e preservar, seus ecossistemas, as espécies da fauna e 
flora, facilitar a regeneração espontânea da vegetação, 
além de outros recursos naturais, como por exemplo, o 
patrimônio genético e a biodiversidade, além de desen-
volver atividades de pesquisa científica, bem como edu-
cação ambiental através de trilhas interpretativas. A zona 
afetada pela ação antrópica, demanda ações de restau-
ração física e biológica, tentando mitigar a degradação 
e devolver sua qualidade original, condições indispensá-
veis à qualidade e estabilidade do ecossistema. Para tal, 
na área vêm se desenvolvendo ações de recuperação, 
como plantio de espécies nativas e implementação do 
sistema de drenagem (JOÃO PESSOA, 2012, p. 60, grifo 
nosso).

4 Trata-se de denominação dada pelos agentes imobiliários como estratégia mer-
cadológica para os grandes condomínios edificados no bairro, com a finalidade 
de diferenciá-los do conjunto habitacional ali existente antes da chegada desses 
empreendimentos, objetivando a construção de condomínios verticais para consu-
midores de elevado poder aquisitivo.

5 Não houve condição de observação in loco sobre as condições atuais desse es-
paço urbano, sabe-se, entretanto, que ambas as localidades possuem serviço de 
fornecimento de energia e de abastecimento d’água.
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Trata-se de intervenção importante que carece de plano de 
manejo e de sua efetiva implementação para que o seu objetivo prin-
cipal possa ser alcançado e a área possa ser recuperada e preserva-
da, conforme previsto no diploma legal em comento, considerando, 
inclusive o aspecto econômico relacionado ao turismo nessa área, 
atualmente densamente povoada, mas com fragmentos de vegeta-
ção de Mata Atlântica, ainda preservado e que deve ser conserva-
do, apesar da crescente pressão do setor imobiliário existente sobre 
esse bairro.

Na análise do bairro do Seixas, deve ser realçada a sua im-
portância geográfica, pois é onde se localiza a ponta mais oriental 
das Américas, a borda da falésia encontra-se ocupada por comércio 
mais próximo da faixa de areia da praia e sofre o avanço do mar, 
ocorrendo o mesmo com as residências localizadas a beira mar. Se-
gundo descreve Silva (2017, p. 50), nessa área considerada vulnerá-
vel, diante do processo acentuado de erosão da falésia, há também 
a “presença de construções de grandes empreendimentos, como a 
Estação Ciência e seu Anexo, que além de aumentar a fragilidade à 
desestruturação da falésia, retira a vegetação que é responsável por 
proteger e dar mais fixação ao terreno”.

Silva (2017, p. 51), diz ainda que “mais ao sul, a partir da 
Praça Sol Nascente, localiza-se o ponto mais oriental das Américas. 
Nesta área os sinais de erosão também são visíveis, causando a 
destruição de estabelecimentos comerciais e tombando árvores”. 
Nessa mesma direção está a desembocadura do Rio Cabelo que 
faz limite da praia do Seixas com a praia da Penha. Nesse espaço, 
existe um condomínio fechado edificado no final da década de 1980, 
em área de preservação permanente, encontra-se também a sede 
social da Associação dos Auditores Fiscais de Renda do Estado da 
Paraíba (AFRAPEP).

Empiricamente, se constata a existência de edificações de ha-
bitações na borda da falésia que faz limite com Parque Cabo Branco, 
onde está inserido o Boque dos Sonhos e também o Farol do Cabo 
Branco, edificações que, segundo abordagem feita a alguns morado-
res escolhidos por amostragem pelo critério de conveniência, alguns 
possuem documentação de propriedade do imóvel outros não, mas 
todos pagam IPTU e também pagam energia e tarifa do serviço de 
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água, ligados em suas respectivas residências pelas empresas for-
necedoras desses serviços6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização dessa pesquisa, considerando o seu aporte jurí-
dico e teórico, bem como a coleta de dados no campo, permite inferir 
as seguintes conclusões a respeito das áreas urbanas estudadas. A 
Lei Complementar 29/2002, protege essas áreas que possuem re-
manescentes de vegetação de Mata Atlântica e que é alvo de espe-
culação imobiliária exatamente em face das condições ambientais 
existentes: a sua inserção entre os espaços urbanos tipificados como 
Zonas Especiais de Conservação, conforme artigo 26, incisos II, V, 
VII e VIII.

Nas habitações em que os proprietários não possuem docu-
mentação sobre a propriedade do imóvel, se constata que, estas fo-
ram adquiridas há mais de 30 anos mediante recibo de promessa 
de compra e venda, mas não há registro em cartório transferindo 
a propriedade para aqueles que fizeram tais aquisições, bem como 
algumas delas foram ocupadas pela oportunidade de ter edificado a 
habitação em área de proteção ambiental, pertencente ao poder pú-
blico sem sofrer qualquer penalidade até o presente momento.

O mercado imobiliário exerce pressão importante sobre as 
áreas existentes nesses espaços urbanos, sobretudo, no bairro do 
Altiplano Cabo Branco onde estão sendo edificados grandes con-
domínios fechados, cujo impacto se reflete diretamente na retirada 
da vegetação para ceder espaço a essas construções que alteram a 
paisagem e transformam o meio ambiente natural em meio ambiente 
artificial, ou seja, construído pelo homem.

No bairro do Seixas, por exemplo, está sendo veiculada a di-
vulgação de um condomínio a beira mar com 02 torres e 128 apar-
tamentos, o Residencial Falésia7. Entretanto, não consta na sua di-
vulgação quaisquer elemento relacionado à contribuição para a pre-

6 Pesquisa de campo, realizada em 18/10/2021 pela autora do estudo em atividade 
de observação sobre a realidade das ocupações regulares e irregulares no bairro, 
mediante observação direta in loco.

7 Informação extraída de publicidade da construtora cuja denominação foi omitida 
em respeito aos princípios éticos da pesquisa.
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servação ambiental ou para a manutenção do equilíbrio ecológico, a 
exemplo do uso de energia solar, reuso de água, teto verde, ou outro 
elemento que seja considerado ecologicamente correto para atender 
a essa finalidade.
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RESUMO
Esse estudo sobre a relação entre a sustentabilidade da atividade tu-
rística vista como paradigma de desenvolvimento e gestão ambiental, 
utiliza o conceito de capital natural como foco de sua argumentação, 
com a finalidade de, à luz do direito ambiental, prestar um tributo à na-
tureza, elemento de sustentação do que se denomina de capital natu-
ral. Metodologicamente construído seguindo procedimentos indicados 
para a pesquisa bibliográfica, método dedutivo de análise a aborda-
gem qualitativa, configura-se como estudo descritivo cujo recorte teó-
rico aproxima os saberes inerentes ao direito, ao turismo e a econo-
mia, ajustando assim uma abordagem interdisciplinar cuja importância 
reside em demonstrar que o estoque de recursos naturais, ou seja, 
os ativos ambientais, desde que manejados de forma a contemplar o 
principio da sustentabilidade ambiental, produzem um fluxo de bens 
e serviços que atendem a perspectiva de incentivo ao turismo, sobre-
tudo no contexto atual em que a pandemia causada pelo Covid-19, 
agravou a situação da destinação turística, comprometendo assim o 
desempenho econômico da atividade turística em escala global.
Palavras-chave: Capital Natural. Desenvolvimento Sustentável. 
Gestão Ambiental. Atividade Turística.

ABSTRACT 
This study on the relationship between the sustainability of tourism 
activity, seen as a paradigm of development and environmental ma-
nagement, uses the concept of natural capital as the focus of its argu-
ment, with the aim of, in the light of environmental law, paying tribute 
to nature, an element support of what is called natural capital. Metho-
dologically constructed following procedures indicated for bibliogra-
phic research, deductive method of analysis and qualitative approa-
ch, it is configured as a descriptive study whose theoretical approach 
approaches the knowledge inherent to law, tourism and economics, 
thus adjusting an interdisciplinary approach whose importance lies in 
demonstrating that the stock of natural resources, that is, the environ-
mental assets, as long as they are managed in a way that contem-
plates the principle of environmental sustainability, produce a flow of 
goods and services that meet the perspective of encouraging tourism, 
especially in the current context in which the pandemic caused by Co-
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vid-19, has worsened the situation of tourist destinations, thus com-
promising the economic performance of tourism on a global scale.
Keywords: Natural Capital. Sustainable Development. Environmen-
tal Management. Tourist Activity.

INTRODUÇÃO 

Capital natural é conceito relacionado à exploração econômi-
ca em bases sustentáveis, conceito que possui três vertentes de inte-
ração: social, econômica e ambiental. Sob a ótica social, a atividade 
turística deve ser explorada seguindo a perspectiva do desenvolvi-
mento sociocultural, trazendo novas perspectivas de ocupação para 
a comunidade local, sem, entretanto, impor alterações no seu padrão 
cultural. No aspecto econômico a atividade turística constitui um im-
portante instrumento de desenvolvimento de localidades em que se 
insere, como prioridade na agenda política do governo, por repre-
sentar possibilidades de geração de emprego e renda em diversos 
segmentos da economia, inclusive na contribuição para o aumento 
da arrecadação tributária.

Sob o viés do desenvolvimento sustentável, novo paradigma 
do desenvolvimento econômico ainda em construção, é que ocorre a 
interação dessas três vertentes, isto é, sob o manto da sustentabilida-
de, a exploração da atividade turística deve convergir para a produção 
econômica sem acarretar danos ao meio ambiente, nisso consiste a 
relação sustentabilidade/turismo como paradigma de desenvolvimento 
contemplando o aspecto social, econômico e ambiental.

E, quanto maior for o grau de aproximação entre essas ver-
tentes, maior será o nível de desenvolvimento sustentável do capital 
natural que não se converte em moeda de troca, porque resulta em 
melhoria na qualidade de vida das pessoas, tanto da comunidade lo-
cal, quanto dos turistas que usufruem dessa atividade explorada sob 
a lógica de promover a satisfação das necessidades do presente sem 
afetar as futuras gerações.

Necessário abrir um parêntesis para indicar a importância 
desse estudo cujo recorte teórico aproxima os saberes inerentes ao 
direito, ao turismo e a economia, ajustando assim uma abordagem 
interdisciplinar, em um momento histórico em que as atividades eco-
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nômicas, dentre elas a atividade turística alimenta a perspectiva de 
sua recuperação econômica, prejudicada durante a pandemia do Co-
vid-19, sobretudo quando se considera a perspectiva de reversão do 
custo ambiental do crescimento econômico, a partir de mudanças no 
cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), incorporando o capital natural 
na sua metodologia de cálculo, conforme proposta da Comissão Es-
tatística das Nações Unidas em 2021 (ONU, 2021a).

Essa nova metodologia, denominada System of Environmen-
tal-Economic Accounting-Ecosystem Accounting (SEEA EA), tornan-
do-se um marco na incorporação da variável capital natural ao de-
senvolvimento sustentável, por consequência beneficiará o capital 
natural do turismo (ONU, 2021a). Coerente com essa perspectiva, a 
atividade turística contribuirá para a construção e/ou resgate da cida-
dania, para a formação de uma consciência do cidadão/trabalhador/
turista como agente de desenvolvimento local.

Ademais, o Relatório Planeta Vivo 2020 da WWF situa a Amé-
rica Latina como a região do planeta que mais perdeu biodiversidade, 
indicando como causas prováveis as formas de uso da terra, situação 
agravada com a pandemia Covid-19. Por outro lado, essa situação 
poderá ser revertida, haja vista a perspectiva de que o capital natural 
sem precedentes da região poderia trazer benefícios econômicos se 
fosse mais bem preservado, aponta a Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe (CEPAL) da ONU (KOOP, 2021).

Considerando esse contexto, não há como deixar de ponderar, 
sob a ótica da economia e dos pressupostos do direito ambiental, que 
essa reversão do quadro atual será benéfica também para o desenvolvi-
mento da indústria turística que explora o capital natural, sobretudo por 
proporcionar mudança de mentalidade haja vista o fato de que as ativi-
dades das organizações, sejam elas formais ou informais, causam al-
gum impacto ambiental, nominado de externalidade que afeta, de modo 
direto ou indireto a sociedade. E, embora essas organizações estejam 
trabalhando com a perspectiva de oferecer melhor qualidade dos seus 
produtos e/ou serviços aos seus clientes, nem sempre a preocupação 
com a qualidade do ambiente se faz presente nas diretrizes e ações do 
seu planejamento estratégico voltado para a gestão ambiental.

Assim, esse escrito metodologicamente construído seguindo 
procedimentos indicados para a pesquisa bibliográfica, método de-
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dutivo de análise a abordagem qualitativa, configurando-se como es-
tudo descritivo defende a tese de que o desenvolvimento econômico 
da atividade turística não deve ter um fim em si mesmo centrado em 
variáveis estritamente econômicas, mas deve considerar o conceito 
de capital natural como coluna de sustentação da sua gestão am-
biental e desenvolvimento, na medida em que esse paradigma é a 
garantia de desenvolvimento econômico sustentável e de uma socie-
dade mais humana, igualitária e justa.

SITUANDO A NECESSÁRIA RELAÇÃO ENTRE CAPITAL NATURAL 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA EXPLORAÇÃO DA ATI-
VIDADE TURÍSTICA, SOB A ÓTICA DO DIREITO AMBIENTAL

Reconhecidamente, o turismo é atividade econômica impor-
tante sendo contemplado em ações estratégicas de desenvolvimento 
local, regional, nacional e mundial pela sua capacidade de mobili-
zação de recursos e geração de emprego e renda. Por outro lado, 
reconhece-se também que essa atividade responde por danos cau-
sados ao meio ambiente, a exemplo de aspectos como a destruição 
de recursos naturais, promoção de poluição de natureza diversa e, 
descaracterização sociocultural em muitos casos (CORREA; PIMEN-
TA; ARNDT, 2009).

De acordo com o art. 2º da lei nº 11.771/2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo (PNT) “considera-se turismo as ativi-
dades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em 
lugares diferentes do seu entorno habitual, por período inferior a um 
(01) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (BRASIL, 2008).

Demostrando a atratividade econômica da atividade turística 
Panosso Neto e Ansarah (2009) traçam um panorama da segmenta-
ção do turismo no Brasil em que apontam 119 segmentos, segundo 
as seguintes bases de segmentação: idade; econômica; meios de 
transporte; duração de permanência; distância do mercado consumi-
dor; tipo de grupo; sentido do fluxo turístico; condição geográfica da 
destinação turística; aspecto cultural; grau de urbanização da desti-
nação turística e motivação da viagem.

Entretanto, para aproveitar esses segmentos e transformá-los 
em oportunidade de negócios é preciso considerar a importância da 
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variável ambiental e seus mecanismos de gestão, deixando de vi-
sualizar o meio ambiente como elemento dificultador e causador de 
entraves para a cadeia produtiva da atividade turística, passando a 
considerá-lo como um importante aliado na agregação de valor ao 
produto que será disponibilizado como oferta para a demanda desse 
importante setor econômico.

Sob a ótica do direito ambiental o meio ambiente natural, ló-
cus onde está situado o capital natural, ao visualizar que os recursos 
ambientais encontram-se diante de uma situação-limite sendo esta 
muito bem descrita por Leff (2006, p. 252), nos seguintes termos:

A superexploração dos recursos naturais e da força de 
trabalho, a degradação ambiental e a deterioração da 
qualidade de vida, antes problemas marginais (embora 
funcionais) para o sistema econômico, foram adquirindo 
em seu processo cumulativo e expansivo do capital um 
caráter crítico para seu crescimento. Daí o propósito de 
internalizar as externalidades ambientais refuncionali-
zando a racionalidade econômica e seus paradigmas de 
conhecimento reorientados para os objetivos da susten-
tabilidade.

Trazendo o panorama esboçado por Leff (2006) para o espaço 
mercadológico do turismo, verifica-se que este depende da imagem 
que se forma sobre uma destinação qualquer. Segundo Vaz (2001, p. 
95) “a imagem mercadológica de uma destinação turística é um con-
junto de ideias correntes sobre a localidade”. Também é importante 
destacar que através dos mecanismos de mercado, é possível:

Atribuir valores econômicos e direitos de propriedade 
aos recursos e serviços ambientais, mas não oferece 
uma justificação rigorosa sobre a capacidade do sistema 
econômico para incorporara as condições ecológicas e 
sociais (sustentabilidade, equidade, justiça, democracia) 
desse processo através da capitalização da natureza 
(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 22).

Isso serve como demonstração de que o desenvolvimento da 
atividade turística, no seu processo de gestão sem levar em consi-
deração a sustentabilidade ambiental, pode ocasionar esgotamen-
to dos recursos naturais, descaracterização do patrimônio cultural e 
desestruturação social, impactando negativamente a atividade pela 
falta de um planejamento adequado, como falta d’água, falta de aco-
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modações e infraestrutura planejada para acomodar e receber o tu-
rista, por exemplo, gerando redução da demanda turística, compro-
metendo assim a imagem do local.

Cabe aqui apontar as considerações tecidas por Leff (2000, 
p. 27) ressaltando que a interdisciplinaridade ambiental pode ser vis-
ta como um campo de relações estabelecidas entre a natureza e a 
sociedade, entre as ciências naturais e as sociais. Nesse aspecto, o 
autor coloca em realce os seguintes aspectos:

As ciências são corpos teóricos que integram conceitos, 
métodos de experimentação e formas de validação do 
conhecimento, que permitem apreender cognocitivamen-
te a estruturação e a organização de processos materiais 
e simbólicos, para entender as leis e as regularidades 
de seus fenômenos, para estabelecer os parâmetros e 
o campo dos possíveis eventos nos processos de repro-
dução e transformação do real que constitui seus objetos 
científicos específicos: processos de produção, de repro-
dução e de transformação social; processos de adapta-
ção-transformação-mutação biológica; processos de sim-
bolização cultural e de significação ideológica.

Não cabe dúvida, portanto, de que o crescimento econômico 
aliado à proteção do meio ambiente é fator indispensável para que se 
tenha um progresso exitoso em uma sociedade, mesmo que marcada 
pelo sistema capitalista. É certo que as políticas passadas, voltadas 
para a área econômica, foram capazes de desencadear desequilíbrio 
em vários setores e efeitos devastadores para as gerações atuais.

O não respeito a leis ambientais e a não preocupação com a 
preservação do meio ambiente são capazes de colocar em risco a 
existência humana, quiçá do próprio planeta. Nas palavras de Assis 
(2016, p. 206), “reconhecido como um direito fundamental detentor 
de uma tríplice dimensão de proteção - individual, social e intergera-
cional -, o meio ambiente assume um papel de destaque quando o 
assunto é qualidade de vida presente e futura”.

Considerando essa perspectiva e, juridicamente falando o di-
reito ambiental, através de seus fundamentos e princípios jurídicos, 
colocam o desenvolvimento sustentável como sendo impositivo para 
a instauração de uma prática onde a cadeia produtiva leve em con-
sideração à assunção de que a atividade econômica seja ela de que 
segmento produtivo for não deve ser um si mesmo.
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Melhor dizendo:

É pressuposto elementar que, o desenvolvimento susten-
tável é um modelo de desenvolvimento que não é me-
ramente econômico, mas um processo que enseja uma 
série de transformações na forma de conceber e organi-
zar a estrutura produtiva de modo que o uso racional dos 
recursos produtivos escassos passa a exigir produtos e 
processos baseados na inovação tecnológica, mas que 
sejam capazes de impor um novo ritmo, uma nova feição 
ao binômio produção/consumo e seus respectivos limi-
tes, não sendo, portanto, um fim em si mesmo (MENE-
ZES, 2016).

Esses aspectos podem ser visualizados quando se considera 
que o turismo explorado em bases sustentáveis deve, necessaria-
mente, levar em consideração o conceito de capital natural na medi-
da em que essa é uma dimensão intangível de sua exploração eco-
nômica, elo forte do desenvolvimento sustentável por “fornecer toda 
espécie de funções ambientais (bens e serviços) que a sociedade 
humana pode converter em produtos úteis, os quais têm o objetivo 
de manter ou elevar seu bem estar, no presente e no futuro” (TAYRA, 
2006, p. 105).

Sobre essa perspectiva de atentar para a exploração das ati-
vidades econômicas em bases sustentáveis, cabe a consideração de 
que “os sistemas do capital natural são frágeis e, uma vez degrada-
dos, podem, em muitas situações, nunca serem recuperados (irrever-
sibilidade), o que traz consequências para a atividade econômica e a 
saúde humana sustentável” (TAYRA, 2006, p. 106).

3 O MANEJO DO TURISMO SUSTENTÁVEL COMO FERRAMEN-
TA DE PRESERVAÇÃO DO CAPITAL NATURAL, GANHOS ECO-
NÔMICOS E SOCIAIS

Para a Organización Mundial del Turismo (OMT), a proteção 
do meio ambiente e dos recursos naturais deve ser realizada por 
todos os agentes do desenvolvimento turístico, com a finalidade de 
crescimento econômico estruturado, constante e sustentável que 
seja capaz de satisfazer igualitariamente os anseios e aspirações 
das gerações presentes e futuras, conforme previsto no artigo 3º do 
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Código Ético Mundial para el Turismo que trata do turismo como fator 
de desenvolvimento sustentável (OMT, 2001).

Capital natural é conceito complexo cujo entendimento passa 
a requerer uma abordagem de sua concepção ampla, na medida em 
que se considera que o capital natural é que fornece o suporte neces-
sário para o capital econômico prosperar. A esse respeito, na América 
Latina, por exemplo, devem ser observados os aspectos que seguem: 

Os governos da América Latina têm agora a oportunida-
de de projetar pacotes de estímulo que, ao mesmo tem-
po, preservem a biodiversidade, criem empregos e au-
mentem a resistência econômica e climática, integrando 
soluções baseadas na natureza.
‘É um momento crítico para a América Latina. A região 
pode transitar para uma relação diferente com a natu-
reza, estabelecendo economias verde e azul (baseada 
na proteção de oceanos)’, diz Juan Bello, assessor sobre 
ecossistemas saudáveis do Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (Pnuma). ‘Os governos têm 
que valorizar a biodiversidade como fonte de bem-estar’ 
(apud KOOP, 2021, on-line).

Capital natural é um conceito de caráter multidimensional per-
mitindo que a coletividade passe a se apropriar de seus benefícios, 
sendo perceptível a interação entre as dimensões social, econômica 
e ambiental, de modo que em qualquer atividade, esse conceito as-
sume importância inquestionável, dado que suporta toda atividade 
humana e aprovisiona, com bens e serviços, o ambiente que mantém 
todos os seres vivos.

Deve-se, entretanto, incluir nessa reflexão outro conceito, o 
de sustentabilidade ambiental cujo fundamento:

[...] aponta como condição necessária, que o estoque 
de capital natural deve ser mantido constante, dada a 
impossibilidade de substituição do capital natural por 
qualquer outra forma de capital manufaturado. Assim, a 
sustentabilidade do sistema é entendida não em termos 
de crescimento econômico, mas como de manutenção 
ou de melhoramento da quantidade de capital natural 
(TAYRA, 2006, p. 107).

Na fundamentação desse conceito encontra-se subentendido 
que a atividade econômica, inevitavelmente causa impacto negativo 
sobre o meio ambiente, podendo em algumas situações ocasionar 
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danos irreversíveis, cabendo aqui o enunciado de outro conceito, o 
de capital natural crítico:

Segundo Pearce e Atkinson (1993, p.106), o capital natu-
ral crítico é aquele em que qualquer depreciação positiva 
seria um sinal de não sustentabilidade. Nesta formula-
ção, apenas a parcela crítica não substituível do capital 
natural exaurível deve ser mantida constante, enquanto 
assume-se que os demais componentes que conformam 
o total de capital natural são substitutos perfeitos entre si, 
de modo que o total de capital natural possa manter-se 
constante (apud, TAYRA, 2006, p. 107).

Esses aspectos conceituais revelam a complexidade existen-
te em torno da necessária relação entre capital natural e desenvol-
vimento sustentável na exploração da atividade turística, sendo os 
impactos negativos previsíveis e objeto de análise na fase do licen-
ciamento ambiental do empreendimento e sua atividade. Cabe res-
saltar, com base na fundamentação extraída de Figueiredo Filho e 
Menezes (2014), que o licenciamento ambiental é um instrumento 
administrativo importante na preservação ambiental, na medida em 
que o órgão ambiental local avalia, através de documentação espe-
cífica, os impactos possíveis, indicando condicionantes e adoção de 
medidas mitigadoras, conforme o caso.

Sobre os impactos positivos Ruschmann (2016), demonstra 
que estes geram benefícios principalmente, ao meio socioeconômi-
co, destacando-se maior oferta de empregos, crescimento do comér-
cio, maior arrecadação tributária e desenvolvimento do turismo, efei-
tos estes que são vetores de crescimento econômico, representando 
ganhos de capital financeiro para os empreendedores e investidores 
que aplicam seu capital produtivo nessas atividades.

Importante frisar, com base nas ideias expostas por Rus-
chmann (2016), que o desenvolvimento turístico em ambientes natu-
rais apresenta algumas vantagens às quais, basicamente, se referem 
alguns aspectos positivos causados pelo turismo como: criação de 
planos e programas de conservação e preservação de áreas natu-
rais, de sítios arqueológicos, e ainda, de momentos históricos; os 
empreendedores turísticos passam a investir nas medidas preserva-
cionistas, a fim de manter a qualidade e a consequente atratividade 
dos recursos naturais e socioculturais, sendo esse um ponto de con-
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vergência do manejo sustentável como ferramenta de preservação 
do capital natural.

Ainda com base nas ideias expostas por Ruschmann (2016), 
pode-se afirmar que a gestão do manejo do turismo sustentável surte 
efeito positivo, na medida em que contribui para a promoção da des-
coberta e a acessibilidade de certos aspectos naturais em regiões 
antes não valorizadas, a fim de desenvolver o seu conhecimento por 
meio de programas especiais (turismo ecológico); a renda da ativida-
de turística, tanto indireta (impostos) como diretas (taxas, ingressos), 
proporcionam as condições financeiras necessárias para a implan-
tação de equipamentos e outras mediadas preservacionistas, repre-
sentando assim ganhos econômicos e sociais.

4 BREVES NOTAS SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO CO-
VID-19 SOBRE O TURISMO E SUAS REPERCUSSÕES SOBRE O 
CAPITAL NATURAL

Estudo realizado pela FGV (2020, p. 2), tomando como base a 
exploração turística no Brasil, coloca em destaque o seguinte aspecto: 

O mercado de viagens é um dos setores mais afetados 
pela crise, pois a política de isolamento resultante das 
medidas de contenção ao contágio pelo Covid-19 afeta 
frontalmente a dinâmica econômica do setor, restando 
quase nenhuma possibilidade de receita. Como é uma 
atividade fortemente geradora de empregos em todas as 
faixas de renda no Brasil, principalmente, e em grande 
escala, nas áreas de menor grau de especialização, seu 
enxugamento traz consequências significativas o país.

Em termos de indicador econômico, a atividade turística no 
Brasil responde por 37% do PIB, sendo que as perdas econômicas 
decorrentes do cenário da pandemia do COVID-19 “[...], em compa-
ração ao PIB do setor em 2019, totalizarão R$ 116,7 bilhões no biênio 
2020-2021, o que representa perda de 21,5% na produção total do 
período” (FGV, 2020, p. 4).

A realidade contextual dessas perdas se estende a todas as 
partes do mundo, atingindo frontalmente o mercado de viagens e, 
por extensão a indústria do turismo, envolvendo toda a sua cadeia 
produtiva:



283

Primeiro, há o efeito direto. Com a suspensão de viagens 
e o fechamento de fronteiras ao redor de todo o planeta, 
a atividade turística se torna inviável, não havendo possi-
bilidade de que pessoas se desloquem para outros luga-
res para atividades de consumo em locais diferentes de 
suas áreas de residência. Em seguida, a cadeia ligada 
ao setor também é afetada porque mesmo os residentes 
locais não podem frequentar áreas de lazer por causa 
dos riscos de contágio, já que pontos turísticos são, por 
sua natureza, lugares de grande aglomeração de pes-
soas. Por essa razão, atrativos turísticos estiveram entre 
os primeiros locais a serem fechados pelos governos na 
tentativa de evitar o avanço da Covid-19, o que provo-
ca, por exemplo, a suspensão de atividades de hotéis e 
restaurantes, a suspensão de rotas rodoviárias, redução 
drástica de voos e impossibilidade de venda de pacotes 
turísticos por parte de operadores (FGV, 2020, p. 6).

Recortes extraídos de publicação da ONU (2021b) em que a 
Organização Mundial do Turismo (OMT) e a Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) avaliam o im-
pacto global da pandemia do COVID-19 sobre o turismo demonstram a 
magnitude e comprometimento que representa para a atividade em si:

O prejuízo pode chegar a 4 trilhões de dólares, com uma 
recuperação prevista apenas para 2023.
A queda acentuada nas chegadas de turistas em todo o 
mundo em 2020 resultou em um golpe econômico de 2,4 
trilhões de dólares.
As chegadas de turistas internacionais caíram cerca de 
1 bilhão, ou 73%, no ano passado, enquanto no primeiro 
trimestre de 2021 a queda foi de cerca de 88%, disse o 
relatório. Os países em desenvolvimento foram os que 
mais sofreram com o impacto da pandemia no turismo, 
com reduções de chegadas estimadas entre 60% e 80% 
(ONU, 2021b, on-line).

Pinto (2021) ao comentar a publicação “Pandemics and Travel: 
COVID-19 Impacts in the Tourism Industry”, diz que a indústria turística:

[...] nunca mais será a mesma após a pandemia Co-
vid-19, com uma crise que, contrariamente às anteriores, 
foi global e num mesmo período de tempo. A sensação 
de que a mobilidade individual (e, portanto, as viagens) 
tem um impacto direto na saúde e segurança individual e 
coletiva é algo que marca profundamente a vida de uma 
sociedade. No futuro, as viagens de lazer vão ser muito 
mais pensadas, avaliadas e calculadas. O turismo de ne-
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gócios será fortemente afetado visto que o teletrabalho 
veio substituir a necessidade de deslocação. Os desti-
nos turísticos precisam de se redimensionar, reformular 
e reestruturar. 

Esses impactos certamente se fazem sentir também sobre 
o capital natural, pois conforme assinalam Maia, Borrmann e Alves 
(2020, on-line), os impactos positivos, ainda que momentâneos, 
transparecem nas seguintes constatações empíricas:

Diminuição da poluição atmosférica em grandes cidades, 
águas mais limpas, passagem incomum de animais sil-
vestres em centros urbanos, praias vazias com tartaru-
gas desovando em massa. Pela primeira vez em cerca 
de 80 anos, a montanha Dhauladhar, que faz parte da 
cordilheira do Himalaia, pôde ser avistada novamente na 
Índia. Esse fenômeno ocorreu devido à queda da polui-
ção atmosférica pela diminuição da produção nas fábri-
cas e o trânsito reduzido na quarentena. Na China, essa 
redução chegou a 25% desde o início da pandemia, sen-
do que o isolamento social no país pode ter salvo entre 
50 e 75 mil pessoas da morte devido à poluição [...]. As 
águas do rio Ganges no Norte da Índia – um dos rios 
mais poluídos do mundo – estão ficando mais limpas [...]. 
Mesmo os canais de Veneza na Itália, famosos por seu 
mau cheiro, estão com as águas mais claras e nítidas por 
falta de circulação de barcos, [...]. Até as vibrações que 
as atividades humanas diárias causam na crosta terres-
tre diminuíram com o isolamento social, permitindo que 
os dispositivos sísmicos detectem outros movimentos 
menores com sinais mais claros [...].

Ainda na descrição sobre os impactos supramencionados, há 
de se considerar os aspectos positivos em relação à fauna silvestre:

Locais antes dominados pela presença humana agora 
estão dando passagem para animais silvestres como on-
ças-pardas, coiotes e perus nos Estados Unidos, javalis 
na Espanha, leopardos em vários locais da Índia, cervos 
no Japão, todos exemplos das recentes aparições regis-
tradas em área urbana. E não é apenas a visita desses 
animais em locais bem urbanizados que tem sido nota-
da. Em Fort Lauderdale, em Miami, a Veneza americana, 
as águas mais claras possibilitam que os caranguejos 
no seu habitat natural possam ser observados (MAIA; 
BORRMANN; ALVES, 2020, on-line).
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Essas e outras consequências da redução da circulação hu-
mana e o seu impacto no meio ambiente foram divulgadas durante a 
pandemia e são importantes para reflexões sobre as questões am-
bientais no planeta, sobretudo pela sua capacidade de potencializar 
a indústria turística, haja vista o conceito de capital natural compre-
ender não só os recursos naturais, como também os serviços de su-
porte a vida prestados pela natureza, tornando-se fonte de vida, de 
bem-estar social e de equilíbrio entre o micro e o macro ambiente, 
representando assim qualidade de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência e preponderância do capital natural pressupõe a 
gestão ambiental de atividades produtivas ancoradas no princípio do 
desenvolvimento sustentável, conjugando assim a cadeia produtiva 
econômica com a preservação ambiental. A cadeia produtiva da in-
dústria turística e, dento dela o capital natural, depende da mitigação 
dos impactos resultantes, pois a atividade turística é, por natureza, 
uma atividade que impulsiona e, ao mesmo tempo, depende do de-
senvolvimento regional e local planejado, construído e consolidado 
em bases sustentáveis, residindo aí à ideia que traduz a relação sus-
tentabilidade/turismo como paradigma de desenvolvimento e gestão 
ambiental, abrangendo os conceitos de preservação e desenvolvi-
mento.

Na sua relação com o turismo, o capital natural possui como 
diretriz o desenvolvimento sustentável atrelado à riqueza natural 
existente e extraído do meio ambiente, incluindo no seu mecanismo 
de gestão a inter-relação entre capital natural, renda natural e recur-
sos naturais, na qual o capital natural e renda natural representam o 
estoque e o fluxo dos recursos naturais o que inclui, dentre outros, 
a estrutura e formas de uso do solo, a atmosfera, a biodiversidade 
ou diversidade biológica, que consiste em todas as formas de vida 
existentes na terra, seja esta conhecida ou não do homem, mas que 
deve ser preservada e, mais ainda, deve ser valorizada.

O manejo do turismo sustentável como ferramenta de preser-
vação do capital natural resulta em ganhos econômicos e sociais. 
No primeiro caso, pelos reflexos econômicos de seus resultados na 
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geração de emprego e renda, bem como dos investimentos em in-
fraestrutura e na arrecadação de tributos, impactando fortemente a 
economia local. No segundo caso, a dimensão econômica do desen-
volvimento sustentável se faz presente, ao contribuir decisivamente 
com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, indicador este em 
que a dimensão ambiental se faz presente, representando assim, um 
verdadeiro tributo à natureza, capital natural do turismo.
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