
 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 
VICE-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA JURÍDICA – PPCJ 
CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIA JURÍDICA – CDCJ 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE, TRANSNACIONALIDADE E 
PRODUÇÃO DO DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS DESAFIOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS 

DE DESASTRES AMBIENTAIS NA ERA DO 

ANTROPOCENO: aspectos destacados em relação à 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

 

 

CHEILA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itajaí-SC, novembro de 2019 



 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 
VICE-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA JURÍDICA – PPCJ 
CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIA JURÍDICA – CDCJ 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE, TRANSNACIONALIDADE E 
PRODUÇÃO DO DIREITO 

 
 

 

 

 

OS DESAFIOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS 

DE DESASTRES AMBIENTAIS NA ERA DO 

ANTROPOCENO: aspectos destacados em relação a 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 

 

 

CHEILA DA SILVA 

 

Tese submetida ao Curso de Doutorado em Ciência 

Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, como requisito parcial à obtenção do título 

de Doutor em Ciência Jurídica. 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Ricardo Stanziola Vieira 

 

 

 

 

 

 

Itajaí-SC, novembro de 2019 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, que guiou e guia meus passos e que me carregou no colo nos 

momentos mais difíceis.  

Ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 

UNIDAVI, por ter me proporcionado a possibilidade de cursar o Doutorado em 

Ciência Jurídica.   

Ao meu Orientador, Professor Doutor Ricardo Stanziola Vieira, pela 

orientação, ensinamentos transmitidos, pela amizade e compreensão.  

Ao Professor Doutor Paulo Márcio Cruz, Coordenador do Doutorado em 

Ciência Jurídica por todo o apoio e incentivo. 

Aos Professores do Doutorado em Ciência Jurídica, pelos conhecimentos 

transmitidos, apoio e incentivo sempre. 

Aos funcionários e bolsistas do Doutorado em Ciência Jurídica, por toda a 

atenção e colaboração. 

Aos meus colegas de Doutorado em Ciência Jurídica por todo o apoio e 

convivência acadêmica.  

Aos meus familiares, amigos e amigas pelo apoio, incentivo e por 

entenderem minhas ausências durante este trabalho.  

Aos meus animais de estimação, amigos “irracionais” pelo carinho e 

companhia em todos os momentos.  

A todo que de alguma forma, direta ou indiretamente participaram da 

realização deste sonho. 



 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho aos meus pais Arnaldo da Silva e Valéria Teixeira da 

Silva, por terem me ensinado que a maior herança que se deixa para um filho é o 

estudo e por isto me apoiarem e incentivarem a estudar sempre e em especial a 

minha filha, Chaline da Silva dos Passos Carneiro, com quem aprendi a viver o amor 

incondicional sendo a razão da minha vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque sou do tamanho do que vejo e não do 

tamanho da minha altura...” 

Fernando Pessoa 



 

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo aporte 

ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade do Vale do 

Itajaí, a Coordenação do Curso de Doutorado em Ciência Jurídica, a Banca 

Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo. 

 

Itajaí-SC, 3 de novembro de 2019. 

 

 

Cheila da Silva 

Doutoranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
P Á G I N A   D E   A P R O V A Ç Ã O 

DOUTORADO 

 

Conforme Ata da Banca de defesa de doutorado, arquivada na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica - PPCJ/UNIVALI, 

em 10/12/2019, às 10 horas, a doutoranda, CHEILA DA SILVA fez a apresentação e 

defesa da Tese, sob o título “OS DESAFIOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE 

RISCOS DE DESASTRES AMBIENTAIS NA ERA DO ANTROPOCENO: 

ASPECTOS DESTACADOS EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA (AAE)”. 

A Banca examinadora foi composta pelos seguintes professores: Doutor Ricardo 

Stanziola Vieira (UNIVALI) como presidente e orientador, Doutora Fernanda Dalla 

Libera Damacena (UNISINOS) como membro, Doutora Norma Sueli Padilha (UFSC) 

como membro, Doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza (UNIVALI) como 

membro, Doutora Denise Schmitt Siqueira Garcia (UNIVALI) como membro e  

Doutor Liton Lanes Pilau Sobrinho (UNIVALI) como membro suplente. Conforme 

consta em Ata, após a avaliação dos membros da Banca, a Tese foi aprovada. 

Por ser verdade, firmo a presente 

 

Itajaí (SC), 10 de dezembro de 2019. 
 

 
PROF. DR. PAULO MÁRCIO DA CRUZ 

Coordenador/PPCJ/UNIVALI 



 

ROL DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AAE Avaliação Ambiental Estratégica 

AIA Avaliação de Impacto Ambiental 

ART Artigo 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CRFB/88 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 
emendas constitucionais posteriores 

CC/2002 Código Civil de 2002 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

ONU  

P Página 

PNDC Plano Nacional de Defesa Civil 

PNPDEC Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

N Número 

SINPDEC Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROL DE CATEGORIAS 

 

As categorias estão na ordem de importância atribuída pelo pesquisador. 

 

Antropoceno: É uma nova época geológica e humana, caracterizada pelo 

protagonismo da humanidade como força transformadora do planeta.1  

Avaliação Ambiental Estratégica: É “(...) uma das ferramentas ambientais 

passíveis de avaliar os impactos ambientais antes mesmo da política, programa ou 

plano que o causará. É a tomada de decisão estratégica, viabilizando um estudo 

acurado e específico sobre o possível dano ambiental que porventura seria 

decorrente, o que permite sua total minoração ou, até mesmo, a inocorrência 

deste”.2 

Conscientização Ambiental: Figura a consciência de que os problemas em relação 

à degradação e os danos ambientais podem ocasionar resultados cada vez mais 

intensos, sendo necessário e imprescindível tomar medidas para evitar sua 

continuidade, existência e amenizar seus efeitos.3 

Dano ambiental: Dano é a lesão de interesses juridicamente protegidos. O dano 

ambiental, por sua vez, consiste em uma expressão que designa alterações nocivas 

ao meio ambiente, ou seja, é uma alteração indesejável no conjunto de elementos 

chamados meio ambiente.4 

Desastre Natural: Trata-se do “(...) resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos 

humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

                                            
1 VIOLA, Eduardo; BASSO, Larissa. O sistema Internacional do Antropoceno. In: Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, Brasília, v. 31, n. 92, p. 2. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/ 
v31n92/0102-6909-rbcsoc-3192012016.pdf. Acesso em: 20 maio 2019. 
2 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes. Avaliação Ambiental Estratégica: reflexos da gestão 
ambiental portuária Brasil e Espanha. Belo Horizonte: Editora Vorto, 2017. p. 29.  
3  Conceito operacional proposto por composição a partir da obra: ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano 
ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 189. 
4 Conceito operacional proposto por composição a partir da obra: LEITE, José Rubens Morato. Dano 
Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
p. 104. 



 
sociais”.5 

Desenvolvimento sustentável: É a forma de definição de “(...)um modelo 

econômico capaz de gerar riquezas e bem-estar, concomitantemente, que fomente a 

coesão social e impeça a degradação do ambiente”.6 

Direito: “Elemento valorizador, qualificador e atribuidor de efeitos a um 

comportamento, com o objetivo de que seja assegurada adequadamente a 

organização das relações humanas e a justa convivência, tendo a Sociedade 

conferido ao Estado o necessário poder coercitivo para a preservação da ordem 

jurídica e a realização da justiça”.7 

Direito dos Desastres: “O direito dos desastres é um campo jurídico acadêmico 

que engloba um amplo corpo de pesquisa e procura regular a tomadas de decisões 

relacionadas a prováveis ocorrências de desastre, assim como a gestão de impactos 

e consequências destes eventos na vida das pessoas e nos ecossistemas”.8  

Estado: Considerado como determinada Ordem Jurídica criada pela Sociedade e 

que possui como finalidade a organização e coordenação das diferentes relações 

entre indivíduos, realizando, valorizando e defendendo o interesse da coletividade.9 

Gestão de riscos: Refere-se às estratégias adotadas para a administração dos 

riscos sem repetir erros, se antecipando aos futuros acontecimentos em uma ótica 

sempre predominantemente preventiva.10 

Impactos ambientais: “Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou 

                                            
5 BARCESSAT, Ana Clara Aben-Athar. Desastres e Direito Ambiental: governança, normatividade e 
responsabilidade estatal. Curitiba: Juruá, 2018. p. 18. 
6  SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; MAFRA, Juliete Ruana. A Sustentabilidade e o ciclo do 
bem-estar: o equilíbrio dimensional e a ferramenta da Avaliação Ambiental Estratégica. Revista do 
Programa de Pós-Gradução em Direito da UFC, v. 34, n. 2, jul./dez.2014, p. 345-366, p. 348. 
7 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2015. p. 72. 
8 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto 
Alegre: livraria do advogado, 2013 (orelha do livro). 
9  Conceito operacional proposto por composição a partir da obra: KELSEN, Hans. Teoria Pura do 
Direito. Trad. João Batista Machado. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 321. DALLARI, Dalmo 
de Abreu. Elementos de Teoria geral do Estado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 101. CRUZ, 
Paulo Márcio. Fundamentos do Direito constitucional. Curitiba: Juruá, 2001. p. 39-50. 
10 Conceito operacional proposto por composição a partir da obra: BARCESSAT, Ana Clara Aben-
Athar. Desastres e Direito Ambiental: governança, normatividade e responsabilidade estatal. 
Curitiba: Juruá, 2018. p. 147. 



 
benéfica, que resulte, no todo ou em parte, os aspectos ambientais da 

organização".11  

Governança: Trata-se das ações em conjunto dos Estados e sociedade em razão 

da necessária busca por soluções e resultados para problemas comuns.12 A 

Governança “(...) compreende os meios e processos pelos quais uma organização 

ou sociedade se dirigem, é construída simultaneamente pelo Estado e pelos atores 

não governamentais”.13 

Princípios do Direito Ambiental: Segundo diz Ingo Wolfgang Sarlet, os princípios 

se constituem em normas finalísticas e permitem “(...)alcançar o verdadeiro sentido e 

‘estado da arte’ do ordenamento jurídico ambiental”.14 

Princípio da Prevenção: Consiste da adoção de medidas prévias, ou seja, antes da 

ocorrência do dano concreto, sendo as causas bem definidas, com o objetivo de 

evitar ou diminuir seus efeitos. A ideia é de que a poluição poderia se reduzida, ou 

mesmo impedida, na sua origem.15 

Princípio da Precaução: Trata-se de um aconselhamento para que seja adotado 

determinado posicionamento quando hajam sinais de risco para a sociedade e para 

o meio ambiente.16 

Sociedade: “É um sistema social em que se identifica uma Comunidade de 

interesses e alguns fins comuns, embora difusos. É um conjunto de indivíduos que 

estabelecem relações e através delas se organizam para agir de forma coordenada 

em determinado meio”.17 

                                            
11  SÁNCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2013. p. 32-34. 
12 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. p. 01-16. Disponível em: https://www. 
conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf. Acesso em: 14 maio 2019. p. 14. 
13 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. p. 01-16. Disponível em: https://www. 
conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf. Acesso em: 14 maio 2019. p. 14. 
14  SARLET, Ingo Wofgang; FENSTERSEIFFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 23. 
15 Conceito operacional proposto por composição a partir da obra: SHELTON, Dinah; KISS, Shelton. 
Judicial handbook on Environmental Law, United Nations Environment Programme, 2005. p. 
20. 
16  ARTIGAS, Carmen. El principio precautorio en el derecho y la política internacional. Série n. 
22. Santiago do Chile: Cepal – Nações Unidas, 2001. Disponível em: http://www.bioetica.org/ 
cuadernos/bibliografia/docta43.pdf; acesso em outubro/2017. p. 07-08. Acesso em: 19 maio 2019. 
17 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. 3. ed. São 



 
Sustentabilidade Ambiental: Também retratada como sustentabilidade ecológica, 

trata-se da adequada utilização das fontes de recursos naturais, com o objetivo de 

minimizar os impactos aos ecossistemas e, assim, preservar a vida.18 

Sustentabilidade Social: “A sustentabilidade social é tão ampla quanto à atividade 

humana, pois se trata de construir uma sociedade mais harmônica e integrada”.22 A 

sustentabilidade social implica no equilíbrio da distribuição justa de rendas, a fim de 

propiciar melhoria da qualidade de vida da população e redução das diferenças 

sociais”.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Paulo: Cortez; Salvador UFBA, 2002. p. 56. 
18 Conceito operacional proposto por composição a partir da obra: FREITAS, Juarez. 
Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 41. 
19 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução de José Lins 
Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 71. 
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RESUMO 

A presente Tese está inserida na Linha de Pesquisa Estado, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade, sendo que o tema a ser abordado consiste no estudo acerca dos 

desafios da governança e gestão de riscos de desastres ambientais na era do 

Antropoceno, com aspectos destacados em relação à Avaliação Ambiental 

Estratégica. A partir do tema são analisados quais os desafios de governança e 

gestão de riscos de desastres ambientais enfrentados pelos governantes – em 

especial, aqueles que atuam no Poder Público Municipal e Regional. Desta forma 

verifica-se de que modo acontece esta relação entre a gestão de riscos com as 

diretrizes e políticas dos governantes frente aos desastres. Como o direito 

regulamentou o direito dos desastres, e o porquê de tanta dificuldade de na prática 

conseguir implementar tais iniciativas preventivas. O objetivo geral é analisar os 

desafios de governança e gestão de riscos enfrentados pelos governantes, 

verificando os novos arranjos e atores nesta matéria, bem como sustentar se é a 

Avaliação Ambiental Estratégica um dos instrumentos capazes de mitigar os 

impactos advindos de tais desastres. Como objetivos específicos delimite-se a 

apresentação da parte histórica, social, econômica e cultural dos desastres, a 

análise no âmbito jurídico-político dos desastres e gestão de riscos e forma de 

regulamentação no cenário nacional e internacional, assim como discutir os desafios 

da governança socioambiental em matéria de gerenciamento de riscos. A partir 

desse ponto, equaciona-se o problema de que, diante de tantos desastres 

ambientais no Brasil, afetando de forma desproporcional as chamadas populações e 

grupos vulneráveis, seria a Avaliação Ambiental Estratégica um instrumento capaz 

de mitigar os impactos e danos ambientais? O Método utilizado perfaz o Indutivo na 

fase de Investigação, sendo na fase de Tratamento dos Dados o Método Cartesiano 

e o Método Analítico. Nas diversas fases da Pesquisa, acionam-se as Técnicas do 

Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica bem 

como as outras que deverão ser definidas pelo mestrando e por seu orientador, 

levados em consideração os parâmetros adotados pelo Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

 

Palavras-chave: Antropoceno. Avaliação Ambiental Estratégica. Desastres 

Ambientais. Gestão De Riscos. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

The following thesis is inserted in the Research Line of State, Transnationality and 

Sustainability, and the theme to be approached is the study about the challenges of 

governance and risk management of environmental disasters in the Anthropocene 

era, with highlighted aspects in relation to Environmental Assessment. Strategic 

Based on the theme, the governance and risk management challenges of 

environmental disasters faced by the governors are analyzed - especially those that 

work in the Municipal and Regional Government. It is verified how this relationship 

between risk management and the policies and policies of the rulers in the face of 

disasters happens. How law has regulated disaster law, and why it is so difficult in 

practice to be able to implement such preventive initiatives. The overall objective is to 

analyze the governance and risk management challenges faced by policy makers, 

checking the new arrangements and actors in this area, as well as supporting 

whether Strategic Environmental Assessment is one of the instruments capable of 

mitigating the impacts of such disasters. Specific objectives include the presentation 

of the historical, social, economic and cultural aspects of disasters, the analysis in the 

legal-political context of disasters and risk management and regulation in the national 

and international scenario, as well as discussing the challenges of governance. 

environmental risk management. From this point, the problem is solved that, faced 

with so many environmental disasters in Brazil, disproportionately affecting the so-

called vulnerable populations and groups, would the Strategic Environmental 

Assessment be an instrument capable of mitigating environmental impacts and 

damages? The method used is the inductive in the research phase, being in the data 

treatment phase the cartesian method and the analytical method. In the various 

phases of the Research, the Referrer, Category, Operational Concept and 

Bibliographic Research Techniques are triggered, as well as the others to be defined 

by the master student and his advisor, taking into account the parameters adopted by 

the Postgraduate Program. Stricto Sensu Degree in Legal Science - PPCJ / UNIVALI. 

 

Keywords: Anthropocene. Strategic Environmental Assessment. Environmental 

Disasters. Risk management. Sustainability. 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

O tema a ser abordado nesta pesquisa será: “OS DESAFIOS DE 

GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES AMBIENTAIS NA ERA 

DO ANTROPOCENO: aspectos destacados em relação à Avaliação Ambiental 

Estratégica”. 

A partir do tema serão analisados quais são os desafios de governança e 

gestão de riscos de desastres ambientais enfrentados pelos governantes – em 

especial, aqueles que atuam no âmbito do Poder Público Municipal e Regional.  

Quem atua como representante do Poder Executivo tem em mãos o 

poder-dever de atuar em prol da saúde, educação, habitação, proteção e da 

qualidade de vida dos cidadãos de sua cidade; estado; país. São eles os 

responsáveis pela implementação de iniciativas que possam diminuir os danos 

causados às populações vulneráveis, vítimas de desastres. 

Nas últimas décadas, a preocupação com a prevenção e o gerenciamento 

dos desastres ambientais têm crescido de forma relevante, o que pode ser explicado 

pelos danos causados, os quais passaram a abranger níveis catastróficos, sejam 

eles sociais, econômicos ou/e políticos, o que traz às populações afetadas severas 

perdas. 

Normalmente, estes desastres são inesperados - súbitos. Por isso, suas 

características são um dos motivos que mais preocupam a todos. Os desastres não 

possuem uma única causa; não têm um nexo de causalidade simples; sua 

compreensão, prevenção e gestão requerem um conhecimento transdisciplinar; são 

imprevisíveis e; sistêmicos, porque afetam e são afetados por fatores econômicos, 

sociais e políticos. 

No Brasil os números foram estes: 146 desastres; 4.948 pessoas mortas 

– 160 ao ano; 47.984.677 pessoas afetadas – 1.547.893 ao ano; e um prejuízo 

econômico de 9.226.170 dólares. Isto, em apenas 3 décadas. Estes dados 

apresentados colocam nosso país no 8º lugar do ranking internacional “(entre 184 

países) no que tange à exposição a secas; em 13º (entre 162) quando o risco é 

inundação; 14º (de 162) quando a causa é deslizamento de terras e 36º (de 89) 

quando o risco envolve ciclone”20. 

                                            
20 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto 
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Especificamente sobre o hodierno caso do Rompimento da Barragem do 

Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, os impactos ambientais, tanto no 

sentido natural quanto humano, foram meteóricos. Até o dia 02 de fevereiro de 2019, 

oito dias depois do rompimento, foram contabilizadas 110 mortes e 238 pessoas 

desaparecidas. O grande número de mortes se relaciona, justamente, à localização 

das áreas administrativas da empresa, que ficavam próximas à barragem rompida, 

estendendo-se até as proximidades da mina e da comunidade de Parque da 

Cachoeira.21 

Portanto, constata-se que o direito dos desastres desperta casa vez mais 

nos pesquisadores ao redor do mundo o interesse por investigar a aplicação do 

direito ao caso concreto. Não obstante, o direito precisa estar cada vez mais 

preparado e integrado as inúmeras situações possíveis que os eventos da natureza 

e também humanos possam vir a causar em nosso meio. 

Dito isso, cito Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera 

Damacena os quais destacam as medidas a serem propostas: planejamento; gestão 

dos riscos; atuação entre os setores: governo, instituições e Sociedade; a 

interdisciplinaridade e a responsabilização22. 

Desta forma, deve-se verificar de que modo acontece a relação entre a 

gestão de riscos, as diretrizes e as políticas dos governantes frente aos desastres. 

Como o direito regulamentou o direito dos desastres, e o porquê de tanta dificuldade 

de conseguir implementar tais iniciativas preventivas na prática. 

Ante o exposto, o objetivo geral da presente pesquisa nada mais é do 

que: analisar os desafios de governança e gestão de riscos de desastres ambientais 

enfrentados pelos governantes, verificando se é a Avaliação Ambiental Estratégica 

um instrumento capaz de mitigar os impactos advindos de tais desastres.  

Os objetivos específicos consistem em: 

                                                                                                                                        
Alegre: livraria do advogado, 2013. p. 16. 
21 PEREIRA, Luís Flávio; CRUZ, Gabriela de Barros; GUIMARÃES, Ricardo Morato Fiúza. Impactos 
do rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, Brasil: uma análise baseada nas mudanças 
de cobertura da terra. Journal of Environmental Analysis and Progress, Recife, v. 2, n. 4, p. 123, 
fev. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/331207331_Impactos_do_rompi 
mento_da_barragem_de_rejeitos_de_Brumadinho_Brasil_uma_analise_baseada_nas_mudancas_de
_cobertura_da_terra_Impacts_from_the_tailings_dam_rupture_of_Brumadinho_Brazil_an_analysis_b
ased_. Acesso em: 14 maio 2019. 
22 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto 
Alegre: livraria do advogado, 2013. p. 17. 
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a) apresentar a parte histórica, social, econômico e cultural do direito dos 

desastres; 

b) Analisar dentro do âmbito jurídico-político dos desastres e gestão de 

riscos a forma de regulação no Brasil e no mundo; 

c) discutir os desafios da governança socioambiental em matéria de 

gestão de riscos e desastres analisando as melhores práticas em nível local e 

regional. 

O foco desta Tese será demonstrar se a Avaliação Ambiental Estratégica é 

um instrumento capaz de mitigar os impactos causados pelos desastres ambientais.  

Para tanto, no primeiro capítulo serão estudados o histórico, o 

desenvolvimento e as diferenças dos primeiros desastres até chegar na Sociedade 

de risco, a antropoceno. Algumas características marcantes desta Sociedade, como 

a vulnerabilidade socioambiental e os riscos de desastres também serão dispostos. 

No segundo capítulo, serão abordados assuntos pertinentes ao direito 

interno e a evolução do direito brasileiro diante dos desastres ambientais. Além de 

comparar o direito brasileiro com o direito de países que tem legislação sobre 

desastres. Será realizada uma verificação nas Convenções, Declarações e 

Conferências da ONU em matéria de desastres, em especial a de Hyogo e Sendai.  

No terceiro capítulo, serão então analisadas questões referentes a 

governança socioambiental para a gestão de riscos e desastre. Novos arranjos 

jurídico-políticos no Brasil em matéria de gestão de bens comuns; novos atores da 

governança ambiental frente ao aumento de riscos e da incidência de desastres 

ambientais e claro, como a Avaliação Ambiental Estratégica pode ser um instrumento 

capaz de mitigar os impactos causados pelos desastres ambientais.  

Em seguida, o quarto capítulo pretende apresentar os instrumentos de 

proteção ambiental tanto no âmbito jurídico quanto social brasileiro. Isto porque, é 

necessária a contextualização das ferramentas utilizadas para avaliação dos fatores 

de risco e gestão de políticas aplicáveis à administração dos riscos de desastres 

ambientais na era do antropocêno, especialmente a Avaliação Ambiental Estratégica. 

O quinto capítulo realizará uma análise acerca do Antropoceno, como 

contextualização, o Desenvolvimentismo, Crescimentismo e Justiça Ambiental, 

fazendo um destaque acerca da vulnerabilidade socioambiental aos riscos de 
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desastres ambientais e a necessária abordagem e enfrentamento da questão de 

forma preventiva. 

Por fim, o sexto capítulo destina-se a estudar a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), a Governança Ambiental e a gestão de riscos de desastres, 

apresentando o paradigma antropocênico-utilitarista e sua correlação interpretativa 

de Dano Ambiental.  

Importa destacar que a proposta da Tese que será desenvolvida é inédita 

visto que após pesquisa no banco de Teses e Dissertações da Capes não se 

encontrou nenhum estudo publicado que busca trabalhar a Avaliação Ambiental 

Estratégica como um instrumento capaz de mitigar os impactos causados pelos 

desastres ambientais. Esta pesquisa está inserida na linha de pesquisa Estado, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade do Programa de Doutorado em Ciência 

Jurídica da Univali. 

Ante o exposto desenvolve-se o seguinte problema: diante de tantos 

desastres ambientais no Brasil, afetando de forma desproporcional as chamadas 

populações e grupos vulneráveis, é a Avaliação Ambiental Estratégica um 

instrumento capaz de mitigar os impactos advindos de tais desastres?  

Para o equacionamento do problema supõe-se que ainda não há uma 

governança socioambiental no Brasil capaz de enfrentar os desafios dos desastres 

ambientais e populações vulneráveis de modo satisfatório o bastante para o quadro 

atual, podendo desta forma, ser a Avaliação Ambiental Estratégica um instrumento 

que mitigue os impactos oriundos dos desastres ambientais.  

Tudo isso revela que apesar do evidente avanço em legislação, em 

políticas públicas tocantes ao território, em que pese os riscos de retrocessos na 

tutela do território, a maior parte do problema da baixa atuação jurídica-política 

nestes temas se deve a dificuldade de boa governança, ou seja da efetividade 

dessas políticas. 

Por isso, a Avaliação Ambiental Estratégica será aqui apresentada como 

uma possível aliada no processo de gestão e riscos de desastres ambientais. 

Instrumento este, capaz de promover uma renovação e oxigenação de todo o 

sistema brasileiro, sendo a promulgação de lei que regulamente o Instrumento 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) no Brasil e a Implementação de novas 
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Políticas Públicas uma forma de regulamentação definitiva desse instituto. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que traz à 

comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre: Os aspectos destacados em 

relação a Avaliação Ambiental Estratégica em razão dos Desafios de Governança e 

Gestão de Riscos de Desastres Ambientais na Era do Antropoceno. 

Quanto à metodologia, serão considerados os parâmetros23 adotados pelo 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

O Método24 a ser utilizado na fase de Investigação será o Indutivo; na 

fase de Tratamento dos Dados serão utilizados o Método  Cartesiano e o Método 

Analítico, este último na perspectiva de Norberto Bobbio25, e, dependendo do 

resultado das análises, no Relatório da Pesquisa poderá ser empregada a base 

indutiva ou outra que for a mais indicada 26. 

Nas diversas fases da Pesquisa27, poder-se-ão acionar as Técnicas do 

Referente28, da Categoria29, do Conceito Operacional30 e da Pesquisa Bibliográfica31 

bem como as outras que deverão ser definidas pelo mestrando e por seu orientador, 

                                            
23 BICAS, Harley E. A. Ineditismo, Originalidade, Importância, Publicidade, Interesse e Impacto 
de Artigos Científicos. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/abo/v71n4/a01v71n4.pdf. Acesso: 18 
nov. 2018. 
24 “Método é a forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar 
os dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica, cit. p.85.  
25 PASOLD, Cesar Luiz. Ensaio sobre a Ética de Norberto Bobbio. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2008. p. 193. 
26 Sobre os métodos nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 81 a 105. 
27 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. amp. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 85-90. 
28 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. amp. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 58. 
29 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. amp. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2015. p. 27. 
30 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. amp. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 39. 
31 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. rev. atual. amp. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2015. p. 215. 
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levados em consideração os parâmetros adotados pelo Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

Nesta Tese, as Categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em glossário inicial. 

Também a palavra Sociedade32, quando não estiver em transcrições literais, será 

grafada com o S em letra maiúscula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 A opção da autora da presente Dissertação para este tipo de grafia se sustenta no seguinte 
argumento: “(...) se a Categoria ESTADO merece ser grafada com a letra E maiúscula, muito mais 
merece a Categoria SOCIEDADE ser grafada com a letra S em maiúscula, porque, afinal, a 
SOCIEDADE é a criadora e mantenedora do Estado! Por coerência, pois, se a criatura/mantida 
(Estado) vem grafada com E maiúsculo, também e principalmente a criadora/mantenedora 
(Sociedade) deve ser grafada com o S maiúsculo!”. Conforme PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 14 ed. rev. Florianópolis: Empório Madara, 2018. p. 43. (negritos 
e destaques no original). 



24 
 

 

CAPÍTULO 1 

CONCEPÇÃO HISTÓRICA E DOGMÁTICA DO DIREITO DOS 

DESASTRES À SOCIEDADE DE RISCO NA ERA DO ANTROPOCÊNO 

 

1.1 TEORIA GERAL DOS DESASTRES NA PERSPECTIVA JURÍDICO-SOCIAL 

A existência de desastres naturais aduz a concepção de fenômenos 

indissociáveis da naturalidade voluntária, propriamente causadores de catástrofes 

degradantes ao meio social em vista de alterações ambientais significativas. Ao 

menos, até pouco tempo, esta era a forma de interpretação da ocorrência e dos 

resultados dos desastres naturais na perspectiva teórica, o que ganhou traços 

conceptivos materializados em uma teoria geral que é utilizada como base elementar 

de análise jurídico-social desses fenômenos. 

No presente Capítulo, como forma de introdução à compreensão do 

vínculo gerativo existente entre o Direito dos Desastres e a Sociedade de risco, 

discorrer-se-á acerca da Teoria Geral dos Desastres de modo sucessivo e 

parcimonioso, pontuando-se acerca dos fatores históricos, caracteres interpretativos, 

dogmática, principiologia fundamental e fatores de ampliação de risco, a fim de 

construir um alicerce fundamental à compreensão do objetivo proposto. 

Em consequência, trará apontamentos sobre o Dano Ambiental na 

Sociedade de risco, discorrendo-se sobre as características próprias deste instituto 

jurídico, tal como da modernização reflexiva da Sociedade de risco como elemento 

da pós-modernidade em alusão à contextualização antropocênica, visto ser 

necessário compreender a interpretação jurídica do Estado sustentável como forma 

de perpetuação de uma cultura social e jurídica de proteção e estimulação 

ecológica. 

Na caracterização de um conceito material acerca da atual concepção 

dos desastres no contemporâneo, Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla 

Libera Damacena aduzem ser necessário compreender as diferentes visualizações 

históricas dos fenômenos naturais no mundo social e jurídico: 
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A ocorrência de eventos popularmente denominados “desastres 
naturais” intriga populações há séculos. Apesar disso, também é 
histórico o fato de que providências costumam ser tomadas somente 
após a concretização do desastre e a contabilização dos danos. Os 
exemplos são muitos e pelo mundo todo. Apesar de variarem de 
acordo com elementos como a vulnerabilidade, resiliência, cultura e 
percepção dos riscos, todos têm em comum a destruição, a perda e, 
muitas vezes, a irreversibilidade.33 

Há desastres naturais e desastres provocados pela ação humana, 

contudo, é parcimonioso que os resultados provocados são degradantes para o meio 

ambiente de todas as formas, sendo certo que o equilíbrio da vida, obrigatoriamente, 

acaba atingido.34 

No cenário brasileiro mais recente, tem-se como principal histórico de 

desastre ambiental provocado pela ação humana o popularmente denominado de 

“Desastre de Mariana”. Em 5 de novembro de 2015, precisamente às 16 horas e 20 

minutos, a Barragem Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km 

do centro do município de Mariana, pertencente ao estado de Minas Gerais, não 

conseguiu conter os 55 milhões de metros cúbicos de lama que armazenava em seu 

interior e rompeu-se. De forma muito rápida, a lama chegou em apenas 15 minutos à 

pequena cidade local, que possuía uma população de 620 habitantes, sendo que a 

cidade veio a desaparecer ao ser soterrada pela lama e, atualmente, restam apenas 

escombros das antigas casas que haviam no local.35 

Como se não bastasse isso, por 16 dias, a lama seguiu o leito de 853 km 

do rio Doce e atingiu cidades ribeirinhas provocando inúmeros problemas, como 

escassez de água, diminuição da pesca, comércio e turismo local. Como resultado 

final da catástrofe, 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde moram 

1,2 milhões de pessoas, tiveram suas vidas afetadas e mais de dois mil hectares de 

terra ficaram inundadas e inutilizadas. 

Em que pese tudo se encaminhar para o entendimento da inevitabilidade 

do acontecimento em razão da ação natural da lama em combate com à contensão 

da barragem, o fato muito se deve à prática adotada pela empresa Samarco, que 

                                            
33 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 19. 
34 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 19. 
35 BEZERRA, Juliana. Desastre de Mariana. In: Toda Matéria. Sem página. Disponível em:  
https://www.todamateria.com.br/desastre-de-mariana/. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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realizava extração e beneficiamento de minério de ferro no local.  

Para extrair o minério de ferro, é necessário realizar a separação da terra 

e eliminar os resíduos, sendo que neste processo, as empresas devem adequar 

dejetos em barragens apropriadas seguindo as normas de segurança. Nesta 

hipótese, com o rompimento da barragem, induz-se que as normas de segurança 

não foram respeitadas. Com isso, a Samarco sofreu a aplicação de 68 multas, que 

totalizaram 552 milhões de reais, através do Ibama e governos do estado de Minas 

Gerais e Espirito Santo.36 Além disso, o Ministério Público ingressou com ação 

judicial em desfavor das mineradoras responsáveis pela Barragem do Fundão, 

sendo que um dos meios encontrados para reparação dos danos e auxiliar os 

atingidos foi a criação da Fundação Renova, com o fim de unificar representantes 

civis, do governo e das empresas para encontrar soluções para a tragédia.37 

Em 26 de junho de 2018, fora firmado um novo acordo entre as 

Mineradoras e o Ministério Público que previa mudanças no conselho da Fundação 

Renova, produção de laudos técnicos independentes e constituição de comissões 

locais para avaliar o andamento da recuperação, tendo como consequência a 

suspensão da ação judicial de 20 bilhões de reais que estava sendo proposta pelo 

Ministério Público, tal como outra ação no valor de 155 bilhões de reais.38 

Como resultado, é impossível estimar com precisão as consequências 

ambientais do desastre de Mariana, a lama e resíduos sólidos percorreram, ainda, 

mais de 600 km até entrar em contato com o Oceano Atlântico, sendo que neste 

processo, a maioria dos peixes morreu e 26 espécies praticamente desapareceram 

da área ao serem soterrados pela lama. O solo foi totalmente contaminado pela 

lama, tornando-se infértil e impedindo o desenvolvimento de vegetais, inclusive 

alterando sua composição química sem que seja possível precisar quanto tempo e 

de que forma poderá se recuperar.39 

O que se percebe é que o Desastre de Mariana vai de encontro à atual 

                                            
36 BEDINELLI, Talita. Samarco pagou só 1% do valor de multas ambientais por tragédia de Mariana. 
In: El país. São Paulo, 9 ago. 2017. Sem página. Disponível em:  https://brasil.elpais.com/brasil/ 
2017/08/08/politica/1502229456_738687.html. Acesso em: 10 nov. 2018. 
37 BEZERRA, Juliana. Desastre de Mariana. In: Toda Matéria. Sem página. Disponível em:  
https://www.todamateria.com.br/desastre-de-mariana/. Acesso em: 10 nov. 2018. 
38 BEZERRA, Juliana. Desastre de Mariana. In: Toda Matéria. Sem página. Disponível em:  
https://www.todamateria.com.br/desastre-de-mariana/. Acesso em: 10 nov. 2018. 
39 BEZERRA, Juliana. Desastre de Mariana. In: Toda Matéria. Sem página. Disponível em:  
https://www.todamateria.com.br/desastre-de-mariana/. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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concepção teórica do Direito dos Desastres no âmbito brasileiro e, sobretudo, global. 

Em dado processo histórico, os Desastres eram vistos como inevitáveis e, em sua 

maioria, imprevisíveis. Contudo, com as ideias inflamadas pelo iluminismo e pela 

modernidade, passou-se a abordá-los de forma reflexiva, com o objetivo de instrução 

de medidas precedentes e preventivas.40 

Já no desastre que ficou conhecido como o “Caso de Brumadinho”, o 

rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão ensejou diversas mudanças de 

cobertura de terra muito significativas. Além disso, as alterações detectadas 

apontaram para a ocorrência de gravas impactos ambientais e sócios econômicos 

decorrentes do volume e potencial tóxico do rejeito acumulado. A velocidade e 

imprevisibilidade da catástrofe foi o que, de fato, impossibilitou que qualquer medida 

repressiva pudesse ter sido tomada a tempo, inclusive para se evitar os prejuízos 

reais que decorreram. Dos impactos detectados, merecem destaque a deterioração 

da saúde física e mental das populações atingidas e desestabilização 

socioeconômica imediata, no âmbito local. Assim, tão logo se tenha concluído o 

processo, necessário que sejam feitos estudos que diagnostiquem os quadros 

socioeconômico, ambiental e psicológico pós-catástrofe, das propriedades e o 

potencial poluidor dos rejeitos, tal como dos riscos e efeitos imediatos da 

contaminação sobre a saúde humana e do ecossistema.41 

Das lições de Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera 

Damacena, compreende-se que a Teoria dos Desastres passou por diversas 

acepções teóricas em concordância com a época em que se apresentava: 

 
Num segundo momento histórico, há o deslocamento desta 
semântica em direção à ideia de progresso. A partir do iluminismo e 
da modernidade, os desastres passaram a consistir em eventos que 
servem de importante ponto de partida evolutivo, exigindo reflexões, 
tomadas de decisão e, acima de tudo, antecipação pelos 
governantes, gestores privados e população em geral. Um marco 

                                            
40 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 21. 
41 PEREIRA, Luís Flávio; CRUZ, Gabriela de Barros; GUIMARÃES, Ricardo Morato Fiúza. Impactos 
do rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, Brasil: uma análise baseada nas mudanças 
de cobertura da terra. Journal of Environmental Analysis and Progress, Recife, v. 2, n. 4, p. 127-
128, fev. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/331207331_Impactos_do_ 
rompimento_da_barragem_de_rejeitos_de_Brumadinho_Brasil_uma_analise_baseada_nas_mudanc
as_de_cobertura_da_terra_Impacts_from_the_tailings_dam_rupture_of_Brumadinho_Brazil_an_analy
sis_based_. Acesso em: 14 maio 2019. 
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histórico neste sentido consiste no terremoto que atingiu a cidade de 
Lisboa em 1755 que, seguido de múltiplos focos de incêndio e um 
tsunami, destruiu a cidade lusitana inteira. Este consiste no primeiro 
desastre moderno, uma vez que foi a partir da ocorrência que, 
apesar de católicos e protestantes verem no destino e na mão de 
Deus a resposta para esta ocorrência catastrófica, durante as fases 
de resposta e de recuperação, os cidadãos passaram a demandar 
mais do governo e começaram a se ver como agentes de 
transformação do meio ambiente.42 

Desta feita, a ideia de precedência dos desastres ganhou notoriedade 

entre os juristas que viram ser necessário a acepção de um sentido jurídico a estes 

fenômenos, até mesmo em razão da promitente exigência contemporânea de tutelar 

o meio ambiente como bem jurídico comum. Para Délton Winter de Carvalho e 

Fernanda Dalla Libera Damacena: 

A formação do sentido jurídico de desastres encontra-se numa 
relação semântica pendular entre (i) causas e (ii) consequênciais 
altamente específicas e complexas, convergindo para a descrição de 
fenômenos socioambientais de grande apelo midiático e irradiação 
policontextual (econômica, política, jurídica, ambiental) capazes de 
comprometer a (iii) estabilidade do sistema social.43 

A prevenção no Direito Ambiental é, ainda, mais importante do que as 

medidas de reparação dos danos visto que nem sempre é necessário realizar 

concretamente a reestruturação adequada do ambiente degradado. Segundo Paulo 

Affonso Leme Machado44 “A prevenção é uma ação antecipada. Antes de um 

comportamento transformador do meio ambiente deve-se prever o provável 

resultado dessa ação.” 

Desastre, por consequência, é o sentido jurídico atribuído aos fenômenos 

naturais provocados ou não pela ação humana, que decorrem de catástrofes, assim 

designadas por essa terminação em razão dos resultados. A conceituação de 

desastres é muito ampla, sendo inviável da via prática atribuir extensões limitativas 

aos eventos subjacentes. 

Na concepção de Délton Winter de Carvalho acerca da extensão 

                                            
42 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 21. 
43 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 24-25. 
44 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014. p. 15. 
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conceitual dos desastres tem-se que: 

Uma definição normativa de desastres (latu sensu) pode ser 
encontrada na própria legislação brasileira, segundo qual este 
consiste no “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados 
pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos 
humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos 
econômicos e sociais. Apesar de flexível e da existência de ampla 
variação na descrição conceitual de desastres, estes dizem respeito 
a eventos que atingem comunidades, não dizendo respeito a uma 
possível dimensão individual destes fenômenos (por exemplo, a 
tragédia na vida de um indivíduo). Assim, estes fenômenos 
apresentam uma relevância jurídica, como desastres, quando 
atingem uma dimensão social (social disaster). Trata-se de eventos 
dotados de um caráter exponencial quanto às suas consequências, 
sendo decorrentes de fenômenos humanos, naturais e/ou mistos 
(conjunta ou isoladamente), desencadeados lenta ou de forma 
temporalmente instantânea.45 

Na visão de Fernanda Dalla Libera Damacena, os desastres podem ser 

classificados em duas categorias: naturais ou antropogênicos. O primeiro tem 

relação com os fenômenos que ocorrem sem interferência do sistema social, já o 

segundo tem relação com a ação humana e social como causadora, direta ou 

indiretamente, dos desastres: 

Para fins didáticos, os desastres são classificados, segundo suas 
causas, em duas grandes categorias: naturais (natural disastres) ou 
antropogênicos (made-made disasters).  
[...] 
Inicialmente, se, por um lado, é possível pensar em desastre com 
causa natural, por outro, é importante ter em mente que, sozinha, a 
natureza raramente impõe perdas tão significativas. Na atualidade, 
praticamente todos os desastres “naturais” envolvem ações humanas 
que ampliam o potencial dos riscos naturais.46 

A teoria geral dos desastres, na forma introspectiva abordada, 

conceitualmente se elenca como o sentido jurídico conferido a estes fenômenos 

catastróficos, tanto pela exigência social quanto pela necessidade de se caracterizar 

a natureza do meio ambiente do ponto de vista jurídico, com o fim de possibilitar a 

tomada de medidas precedentes para evitar, ou ao menos, diminuir 

significativamente a produção de fatores que insurgem na degradação ambiental. 

                                            
45 CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 250. 
46 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres e Compensação Climática no 
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1.1.1 Aspectos históricos e abordagem interpretativa precedente  

Os aspectos históricos dos Desastres revelam-se, conforme 

anteriormente abordado, fatos de mudança na compreensão social acerca da 

necessidade elementar de garantir mais importância para as medidas de combate 

aos atos que possam resultar em riscos ao meio ambiente, tanto quanto a pratica de 

medidas de reparação efetivas. 

Um dos principais pontos de mudança na compreensão da real magnitude 

que os desastres podem vir a causar na Sociedade e no meio ambiente fora a 

instigação ao pensamento crítico por Rousseau em sua carta a Voltaire. Ainda, 

segundo Délton Winter de Carvalho: 

Em uma carta de resposta, Rousseau chama a atenção para as 
responsabilidades humanas nas proporções desastrosas do evento 
em questão (terremoto seguido de um tsunami e incêndio 
generalizado), enfatizando não ter sido a natureza que construiu 
20.000 (vinte mil) residências de seis andares em Lisboa e que, se 
os habitantes desta cidade estivessem distribuídos, o dano teria sido 
muito menor e talvez insignificante. Em seus argumentos, Rousseau 
também chama a atenção para a possível responsabilidade dos 
cidadãos por uma evacuação lenta. A fim de recuperar seus 
pertences, estes voltavam para pegar papéis, dinheiro, roupas. Com 
isto, Rousseau atribui profunda atenção ao planejamento de nossas 
cidades, bem como ao comportamento humano. A visão de 
Rousseau marca o início da observação do sentido de desastres 
para além da vontade divina ou eminentemente natural, 
demonstrando os aspectos humanos e sociais dos desastres. 
Pensamento este que antecipou em séculos a compreensão dos 
especialistas às noções mais atuais acerca de desastres, como 
fenômenos sociais, movendo o centro da questão do perigo físico 
para o perigo social.47 

Ou seja, a preocupação de medidas precedentes para evitar que os 

desastres se propaguem se deve justamente pela ação humana que intervém 

diretamente na natureza, resultando em mudanças substâncias dos caracteres 

naturais geográficos, o que caracteriza a propagação de medidas de retorno ao 

estado anterior.  

Para Paulo Affonso Leme Machado, a aplicação do princípio da 

prevenção no cenário atual comporta diversos fatores necessários para o alcance do 
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resultado almejado, que é a preservação ambiental: 

A aplicação do princípio da preservação comporta, pelo menos, doze 
itens: 1) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de 
um território, quanto à conservação da natureza; 2) identificação das 
fontes contaminantes das águas e do ar, quanto ao controle da 
poluição; 3) identificação e inventário dos ecossistemas, com a 
elaboração de um mapa ecológico; 4) planejamento ambiental e 
econômico integrados; 5) ordenamento territorial ambiental para a 
valorização das área de acordo com a sua aptidão; 6) estudo de 
impacto ambiental; 7) prestação de informações contínuas e 
completas; 8) emprego de novas tecnologias; 9) autorização ou 
licenciamento ambiental; 10) monitoramento; 11) inspeção e auditoria 
ambientais; 12) sanções administrativas ou judiciais.48 

Dos aspectos históricos à compreensão do sentido jurídico da Teoria 

Geral dos Desastres, Sue Roaf alerta para as batalhas contra as mudanças 

climáticas, que consequentemente colocam a Sociedade à mercê da necessária 

aplicação precedente das medidas de prevenção dos desastres: 

A guerra contra as mudanças climáticas lança a humanidade de 
encontro a uma ameaça global que supera em muito aquela 
provocada pelo terrorismo, em batalhas que já cobraram a vida de 
centenas de milhares de homens e mulheres ao redor do mundo. As 
mudanças climáticas nos levaram a uma era em que a guerra e o 
conflito são endêmicos, a extinção de espécies alcança proporções 
catastróficas, regiões e países inteiros serão perdidos devido ao 
aumento do nível dos mares e à expansão dos desertos como 
consequência de um rápido aquecimento global. E a pior notícia é 
que “o mundo tem apenas uma geração, talvez duas, para se 
salvar”.49 

No 23º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental cuja titulação se refere 

aos 30 anos da Constituição Ecológica, discutiu-se sobre a necessidade de 

aplicação prática da teorização da natureza como bem jurídico: 

 
O antropocentrismo nos coloca cada vez mais distantes da total 
efetividade de uma política ambiental, sendo uma das propostas para 
modificar esse cenário, tratar como sujeito de direito não só os seres 
humanos, mas também a natureza, a qual deve ser pensada de 
forma complexa e holística. Os fenômenos naturais dos últimos anos 
demonstram que entramos na era do Antropoceno, em que a 
afetação do meio ambiente pelos seres humanos é tão grande que já 
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Editores, 2014. p. 16. 
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se fala em uma nova era geológica. Dentro desse cenário, o meio 
ambiente deve ser visto como bem jurídico tutelado pelo Direito 
Ambiental, e além disso, é preciso pensar nas futuras gerações, 
pensar que os recursos são finitos e assumir posições para 
transformar a realidade e barrar retrocessos ambientais, quebrar o 
paradigma do antropocentrismo e adotar o ecocentrismo, no sentido 
de tratar todos os seres com o respeito e a ética devidos. É 
necessário que o Direito e a jurisprudência evoluam no sentido de 
prevenir os danos ambientais.50 

Daniel Farber e Délton Winter de Carvalho, ao realizarem estudos mais 

aprofundados sobre os Desastres, voltam a referenciar Rousseau. Dessa vez, 

contudo, a referência emerge de uma crítica indireta à disparidade social provocada 

pelo próprio filósofo no que distinguem como uma “expectativa legitimada” para 

apontar a necessidade uma perspectiva possível, abstendo-se das fantasiosas em 

matéria de Desastres naturais: 

Para distinguir uma “expectativa legitimada” de uma “esperança” 
fantasiosa, precisamos de perspectiva. Uma vez que o sentimento de 
injustiça emerge naturalmente da vítima (segundo Rousseau), parece 
essencial iniciar qualquer inquérito a partir do seu ponto de vista. A 
perspectiva não é dispositiva. Mas, conforme Shklar, “dada a 
inevitabilidade da desigualdade de toda espécie de poder entre nós, 
a resposta democrática necessária é a perspectiva de baixo para 
cima. A história, afinal de contas, tende a culpar a vítima. Lembremos 
que Rousseau atribuiu a lenta evacuação de Lisboa a funcionários 
que enchiam seus bolsos enquanto fugiam de suas casas. Mas o que 
há de errado em portar dinheiro e documentos ao evacuar sua casa? 
Quando milhões sucumbiram em 1943 à fome de Bengala, Winston 
Churchill escandalosamente culpou os indianos por “procriarem 
como coelhos”, em vez de admitir a incompetência de seu governo. 
Desde sua independência, a índia democrática nunca mais passou 
por outra epidemia de fome. Em 2005, quando diques mantidos pelo 
governo federal se romperam e alagaram Nova Orleans, as vítimas 
atingidas ainda foram forçadas a engolir uma enxurrada de 
acusações vindas de congressistas e burocratas moralistas.51 

Os desastres, na perspectiva histórica, transpuseram-se por um processo 

de alternância da concepção social e jurídica, o teor adstrito à preocupação com os 

resultados catastróficos direcionou a atenção à análise do ponto-fim, abstendo-se de 
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uma elementar análise precedente das causas que se amoldam à conclusão do 

fenômeno. Nessa perspectiva, sob um olhar para o futuro, a interpretação contextual 

do meio ambiente como bem jurídico tanto quanto os demais bens legalmente 

constituídos fundamentalmente apresenta-se como necessidade epistemológica de 

importância à prevenção dos fatores que alavancam os desastres. 

 

 

1.1.2 Dogmática do Direito dos Desastres 

A discussão sobre o Direito dos Desastres na perspectiva do Direito 

Ambiental tem possibilitado o desenvolvimento de um pensamento crítico em relação 

à atual abordagem do tema no contexto jurídico Brasileiro. A dogmática indissociável 

tem por referência o enfoque protetivo a causas naturalmente recorrentes em razão 

de ações humanas, e que por ações humanas podem ser sobrestadas. 

Para Tiago Fensterseifer, no atual contexto ambiental e jurídico, essa 

concepção evoluiu: 

[...] faz cada vez mais sentido perguntar se essa tutela do meio 
natural não pode se dar de forma autônoma, com o 
reconhecimento da dignidade da vida não-humana e dos 
animais, especialmente diante dos novos valores ecológicos 
que passam a modular as relações sociais contemporâneas. 
Se a dignidade consiste em um valor que nós atribuímos à 
determinada manifestação existencial – no caso da dignidade 
humana, a nós mesmos -, é possível o reconhecimento do 
valor “dignidade” como inerente a outras formas de vida não-
humanas. A própria vida, de um modo geral, guarda consigo o 
elemento dignidade, ainda mais quando a dependência 
existencial entre espécies naturais é cada vez mais reiterada 
no âmbito científico, consagrando o que Capra denominou de 
teia da vida.  Freitas do Amaral posiciona-se no sentido de que 
quando se está a legislar contra a crueldade frente os animais, 
em verdade não se está a proteger a “delicadeza dos 
sentimentos do ser humano face aos animas”, mas sim, o 
animal em si mesmo, atribuindo-lhe um valor intrínseco. O 
ambiente não pode ser protegido apenas em razão da saúde e 
da qualidade de vida do ser humano, mas também em virtude 
de representar um valor em si mesmo.52 
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Essa forma de visualizar o dogma do meio ambiente como um bem 

jurídico advém de um paradoxo há muito desmistificado pela contraposição lógica da 

sobrevivência humana em uma linha de concepção teórica cujo objetivo é 

resguardar, fatalmente, a preservação ambiental como preservação da própria 

Sociedade em si. 

Pensar em Direito dos Desastres de forma dogmática é, sobretudo, 

associá-lo à aplicação de uma ideologia sustentável em uma perspectiva necessária 

de reprodução de medidas que visem coibir as causas que resultem nestes 

fenômenos. Desta feita, a Sustentabilidade no contexto jurídico normativo Brasileiro 

se assimila à princípio fundamental, segundo Maria Cláudia da Silva Antunes de 

Souza e Elcio Nacur Rezende: 

O princípio da sustentabilidade pode ser extraído da Constituição 
federal, especialmente pelo cotejamento das normas do art. 170, VI e 
caput do art. 225. Por elas, percebe-se que desenvolvimento 
econômico e defesa do meio ambiente são ações conjuntas e 
autolimitadoras, de forma que uma deve auxiliar a outra para que se 
garanta qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. É 
nítida a conexão de sustentabilidade com a solidariedade 
intergeracional, posto que ela proclama um desenvolver com 
qualidade, que se atente para as necessidades presentes e futuras.53 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado a emergencialidade da redução 

do risco de desastre, tratando-o como objeto de elucidação de medidas preventivas 

é retratada de modo taxativo pela Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

no contexto jurídico brasileiro: 

A afirmação do dever de redução dos riscos de desastre é 
encontrada no início da Lei de Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil. Não é uma escolha facultativa e aleatória do poder 
público, mas é um dever, que pode e deve ser cobrado política e 
judicialmente. Os sujeitos ativos do dever de redução dos riscos são 
os entes públicos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.54 

Ainda sobre o Plano Nacional de Defesa Civil, explicam Délton Winter de 

Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena de forma categórica: 
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comparadas. 2. ed. Curitiba: Editora Prismas, 2019. p. 382. 
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Desde 2007, o Brasil possui um Plano Nacional de Defesa Civil 
(PNDC). Atualmente em reforma, mas ainda em vigor, o plano 
orienta a atuação da Defesa Civil a partir da concorrência efetiva de 
quatro aspectos denominados Planos Diretores da Defesa Civil: 
prevenção; preparação para emergência e desastres; respostas aos 
desastres; e reconstrução. A prevenção dos desastres envolve a 
avaliação (estudo das ameaças, do grau de vulnerabilidade do 
sistema e dos corpos receptores, e a síntese conclusiva, com a 
avaliação e hierarquização dos riscos catastróficos e definição de 
áreas de maior risco) e a gestão dos riscos dos desastres (medidas 
estruturais e não estruturais). A preparação para as emergências 
consiste no aparelhamento e mobilização institucional para o 
atendimento às emergências, podendo ser sintetizada e 
exemplificada na função de monitorar, alertar e soar alarmes quando 
necessários. A resposta aos desastres compreende o socorro, 
assistência às populações vitimadas e reabilitação do cenário do 
desastre. A reconstrução visa à recuperação da área afetada, 
compreendendo esta a reconstrução plena dos serviços públicos, da 
economia da área, do moral social, do bem-estar da população 
afetada.55 

A dogmática do Direito dos Desastres, no panorama apresentado, 

corresponde à forma de dissociação do meio ambiente daquela ideologia retrógada 

de visualização jurídica como bem abstrato inerente à condição e interesse humano, 

vinculando-o à uma sobreposição jurídica de importância equitativa em relação a 

proteção como dever de tutela do Estado e da população, sobretudo com a atual 

concretude do Direito dos Desastres. 

Por isso, o ponto de intersecção entre o Direito Ambiental e o Direito dos 

Desastres está no fato de que os desastres ambientais são eventos com capacidade 

para comprometer as funções ambientais e provocar lesões a interesses humanos.56 

No entanto, enquanto o Direito dos Desastres é um ramo que estuda o 

gerenciamento dos desastres57, regulando seus aspectos civis, securitários, 

previdenciários, econômicos e tributários58, o Direito Ambiental é um direito 

sistematizador que articula a legislação, a doutrina e a jurisprudência relacionados 
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aos elementos que integram o ambiente.59 

Ambos são uma disciplina aplicada e ramos que trocam influências e 

auxílio mútuo60. Apesar disso, o Direito dos Desastres transcende o Direito 

Ambiental, pois ele possui uma característica elementar para a afirmação de um 

novo ramo do Direito: um círculo de gestão de risco composto por estratégias de 

mitigação, resposta de emergência, reconstrução e compensação, elementos que 

permeiam a prática do Direito e da Política.61  

 

 

1.1.3 Características dos Desastres na contextualização social 

Levando em consideração a análise semântica anteriormente realizada, 

tem-se por pressuposto que os Desastres não mais são vistos no contexto 

contemporâneo como resultados naturais e involuntários, mas são concebidos como 

ocorrências fenomenológicas decorrentes de ações humanas, não humanas ou 

concomitantes que podem, sob a perspectiva precedente, serem evitadas antes de 

sua conclusão. 

Como características dos Desastres, aponta-se a (i) 

multidisciplinariedade, vez que o acontecimento de determinado fato é de 

assimilação complexa e de difícil identificação e compreensão dos eventos 

determinantes para seu desencadeamento. Outrossim, necessário que se faça um 

trabalho em conjunto pelas diferentes áreas de pesquisa como a geologia, 

climatologia, meteorologia, com o fim de propiciar uma gestão adequada dos 

riscos.62 

Acerca da segunda característica, justamente ligada à gestão de risco, 

Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena63 ensinam de forma 

coloquial: 

                                            
59 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro.  21 ed. rev. at. ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2013. p. 62. 
60 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto 
Alegre: livraria do advogado, 2013. p. 144. 
61 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto 
Alegre: livraria do advogado, 2013. p. 143. 
62 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 32. 
63 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 69-70. 
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(ii) não por outra razão, a segunda e mais importante característica 
do direito dos desastres está ligada a sua unificação com o conceito 
de gestão de risco. Significa dizer que cada fase do ciclo de desastre 
– mitigação, resposta de emergência, compensação, assistência do 
governo e reconstrução – é parte deste portfólio de gerenciamento 
de risco [...]    

Fato é que a Sociedade contemporânea tem por marca um processo de 

transição de matriz industrial para uma direção pós-industrial. Em virtude dessa 

evolução tecnológica e científica, as instituições sociais da Sociedade industrial 

enfrentam a possibilidade de destruição das condições de vida no planeta. Deste 

modo, a transformação de uma Sociedade industrial para uma Sociedade pós-

industrial sensibiliza uma formatação tecnologicamente potencializada, capaz de 

causar profundas irritações no direito, inclusive com a institucionalização do direito 

ambiental para lidar com danos e riscos ecológicos.64 

 

 

1.2 O IMPACTO DOS DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS 

Os Desastres socioambientais, conforme abordado, podem se referir à 

eventos geológicos, atmosféricos ou hidrológicos, que tem potencial para causar um 

grande impacto ambiental e, principalmente, a modificação de determinada área, 

ocasionando extremo perigo às comunidades através dos danos, perturbações e 

baixas, deixando as comunidades afetadas incapazes de funcionar normalmente 

sem assistência externa. 

Os Desastres socioambientais, em uma área de crescimento da 

urbanização, têm seus efeitos potencializados na Sociedade, visto que acabam 

atingindo tanto diretamente as comunidades quanto indiretamente, seja obstando a 

comercialização de determinados produtos que vem da região atingida, como 

mediante alteração de toda a estrutura social e econômica daquela localidade. Os 

efeitos dos Desastres socioambientais são destrutivos em todos os campos, 

destacando-se especialmente, a saúde, economia, política e o meio ambiente, onde 

se verifica através da destruição de terras, casas, construções e edificações, assim 

como a interrupção do suprimento de água, de comida, a destruição das plantações 

                                            
64 CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 150-151. 
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e a imensa perda de vidas, causadas pelas calamidades naturais. Os efeitos variam 

de desastre para desastre, ou seja, um terremoto pode destruir prédios, contudo, 

pode não afetar plantações, enquanto um ciclone pode causar destruição para 

ambos.65 

Os Desastres socioambientais súbitos podem causar não apenas mortes 

generalizadas, mas também grandes perturbações sociais, como fome, doenças 

epidêmicas e lesões. Quando as pessoas são afetadas por desastres, elas tendem a 

se mudar para outro local e esse movimento pode levar à transmissão de doenças, 

inclusive havendo prevalência de desnutrição a medida que os suprimentos de 

comida e água são destruídos, há escassez de qualidade e quantidade de 

alimentos.66 

No campo social, econômico e político, os Desastres socioambientais 

levam à destruição de economias tendo em vista que os indivíduos precisam deixar 

seus empregos e se envolver em atividades relacionadas a desastres ou ficarão 

desempregados se o local de trabalho for afetado pelo desastre, isso porque 

também há perda de máquinas e equipamentos, industrias e comércio, sendo que os 

agricultores e pescadores são os indivíduos mais afetados pelos desastres na 

maioria dos casos. Além disso, grandes perdas monetárias e financeiras são 

causadas pelos desastres, afetando as condições econômicas, políticas e sociais 

das regiões severamente afetadas.67  

Especialmente no caso dos impactos dos socioambientais sobre a saúde, 

estes podem inclusive ocorrer em tempos diferentes, caracterizando-se em curtos ou 

longos períodos, que podem ter efeitos mediatos ou imediatos. Geralmente, em 

curto prazo de tempo se tem o maior registro de feridos leves e graves, assim como 

os índices de mortalidade. Contudo, um segundo momento acontece a partir do 

desenrolar entre dias e semanas, caracterizando-se através do aparecimento de 

algumas doenças transmissíveis, como exemplo, a leptospirose e doenças 

                                            
65 KAPUR, Radhika. Natural Hazards and Disaster Management. p. 03-04. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/323794760_Natural_Hazards_and_Disaster_Management. 
Acesso em: 24 nov. 2018. 
66 KAPUR, Radhika. Natural Hazards and Disaster Management. p. 03-04. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/323794760_Natural_Hazards_and_Disaster_Management. 
Acesso em: 24 nov. 2018. 
67 KAPUR, Radhika. Natural Hazards and Disaster Management. p. 03-04. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/323794760_Natural_Hazards_and_Disaster_Management. 
Acesso em: 24 nov. 2018. 
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diarreicas, agravando-se os quadros das doenças não transmissíveis para doenças 

crônicas. Por essa razão, as ações para recuperação social da região afetada não 

podem se restringir tão somente à avalição inicial dos danos, é importante que, 

nesta fase, sejam adotadas medidas de vigilância, controle e prevenção de doenças, 

assim como reabilitação dos serviços necessários à assistência à saúde e outros 

serviços essenciais, como o abastecimento de água e alimentos.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 FREITAS, Carlos Machado de et al. Desastres naturais e saúde: uma análise da situação do Brasil. 
In: Ciência e Saúde Coletiva, 2014. n. 9. v. 19. p. 03. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? 
pid=S1413-81232014000903645&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 24 nov. 2018. 
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CAPÍTULO 2 

PRINCIPIOLOGIA SETORIAL E CONSTITUCIONAL AMBIENTAL: a 

caracterização do dano ambiental na Sociedade de risco 

 

2.1 PRINCIPIOLOGIA FUNDAMENTAL JURÍDICA E SOCIAL 

A etimologia dos princípios como forma pré-existente consiste em uma 

definição originária da Geometria, onde se designam verdades primeiras e as 

premissas representam partes de todo um sistema que se desenvolve de forma 

geométrica. Ou seja, princípios tratar-se-iam de verdades objetivas, que nem sempre 

pertencem ao mundo do ser, mas do dever-ser, com qualificação de normas 

jurídicas, inclusive portando vigência, validez e obrigatoriedade.69 

A partir do Século passado, o Brasil passou a tratar o tema “meio 

ambiente” com maior seriedade visto que este era pauta de amplas discussões 

globais, sobretudo, em razão das alarmantes consequências fenomenológicas e 

naturais que ocorrera. 

Especificamente sob a ótica jurídica, em 1988 o ordenamento nacional 

passou a garantir medidas de efetivação e proteção ao meio ambiente através da 

Constituição da República Federativa do Brasil70: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético; 

                                            
69 HAPPKE, André Alexandre. Elementos de principiologia constitucional. Florianópolis: 
Jurisprudência Catarinense, 2006. p. 13. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/ 
92256/elementos_principiologia_constitucional_happke.pdf. Acesso em: 24 nov. 2018. 
70 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
[...]  

E segue  

[...] 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 
o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida 
pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas. 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste 
artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem 
animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º 
do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de 
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-
estar dos animais envolvidos. 

Sobre a inserção dos princípios às Constituições, o Juiz André Alexandre 

Happke comenta que: 

Com a normatividade reconhecida, os princípios ganharam 
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positividade, passaram a constar nas Constituições (passaram dos 
códigos, do direito privado, às constituições, sendo então estudadas 
por juspublicistas), revestiram-se de vinculatividade, obrigam em 
suas eficácias positiva e negativa tanto os comportamentos públicos 
como os privados. A interpretação e a aplicação de outras normas 
(sejam regras ou outros princípios) agora são ligadas aos princípios 
constitucionais. Nem por isso regras e princípios assumiram uma 
idéia de hierarquia. Pelo contrário, desenvolveram-se estudos que 
concluíram pela ausência dessa hierarquia. Na verdade, são partes 
da norma que se complementam, cada qual em seu papel.71 

Nota-se, contudo, que a inserção dos princípios no contexto da força de 

normas jurídicas tem acentuação no que concerne à incerteza em determinar o 

futuro, fazendo-se necessário a formação de critérios jurídicos para configuração e 

declaração de ilicitudes dos riscos ambientais intoleráveis, ou seja, por essa 

perspectiva conclui-se que, ainda que o futuro seja incerto, deve-se dispor de 

medidas e garantias hábeis a proteger um fundamento seguro.72 

Como elementar e consagrado princípio, tem-se de forma mais específica, 

o princípio do direito humano fundamental, que consiste em uma garantia de que a 

pessoa humana terá direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para o 

desenvolvimento de uma sadia qualidade de vida. Logicamente, os seres humanos 

possuem como centro das atenções o desenvolvimento sustentável, considerando o 

direito de ter uma vida saudável e produtiva.73 

Inexiste, de todo modo, uma principiologia consolidada para a gestão dos 

riscos ambientais com relação às decisões jurídicas, sendo que a doutrina acaba por 

fixar valores limites, o que converge com pontos comuns, formando-se um sistema 

de princípios orientadores do controle dos riscos ambientais.74 

Os professores Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera 

Damacena apontam os princípios mais relevantes ao tema da gestão de riscos 

ambientais, com início no princípio da proporcionalidade: 

 

                                            
71 HAPPKE, André Alexandre. Elementos de principiologia constitucional. Florianópolis: 
Jurisprudência Catarinense, 2006. p. 29. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/ 
92256/elementos_principiologia_constitucional_happke.pdf. Acesso em: 24 nov. 2018. 
72 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 34. 
73 VALÉRIO, Cristiane Quebin. Direito ambiental e seus princípios: uma análise dogmática. p. 07. 
Disponível em: https://www.diritto.it/pdf_archive/28683.pdf. Acesso em: 24 nov. 2018. 
74 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 35-36. 
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[...] este princípio apresenta dois sentidos aplicáveis à gestão dos 
riscos pelo Direito dos Desastres, um voltado à descrição e à 
formação de critérios para análise da magnitude destes e, outro, 
atuando como condição de possibilidade para o direito aplicar 
adequadamente (proporcional) as medidas preventivas impostas aos 
riscos ambientais objeto de gestão.75 

Seguidamente, destaca-se o Princípio da Precaução, cuja atuação 

consiste em um programa de decisões que verificam a existência de riscos 

abstratos, ou seja, riscos que envolvam a probabilidade da ocorrência futura ou 

possíveis efeitos decorrentes de sua concretização, o que se aplica a todo modo à 

forma de operação da Avalição Ambiental Estratégica, cujo procedimento analisar-

se-á mais à frente.76 

Ainda, para Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera 

Damacena, a aplicação do Princípio da Precaução deve atentar-se à cinco 

subprincípios: “[...] (i) proporcionalidade, (ii) não discriminação, (iii) a coerência, (iv) a 

análise das vantagens e dos encargos que podem resultar da atuação ou da 

ausência de atuação e (v) análise da evolução científica”. 

Como forma subsidiária ao Princípio da Precaução, aponta-se o Princípio 

da Prevenção strictu sensu, cujo interim é garantir que o Estado e a Sociedade 

tomem iniciativas para prevenir os riscos ambientais e evitar que as catástrofes e 

desastres se consolidem, ou mesmo, amenizar as consequências naturais.77 

Como forma elementar de garantir o acesso do cidadão as nuances das 

ocorrências ambientais, sustenta-se o Princípio da Informação, que garante a 

transparência da administração pública juntamente com a precaução e prevenção 

das catástrofes ambientais. 

Paulo Affonso Leme Machado ensina que o Direito à Informação consiste 

no interesse geral, sendo impossível vinculá-lo ao individual, vez que o meio 

ambiente é bem jurídico coletivo: 

A informação ambiental abarca o interesse difuso e coletivo. O meio 
ambiente é de quem procura, deseja ou quer a informação, como é 

                                            
75 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 36. 
76 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 37. 
77 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 40. 
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também de quem está apático, inerte, ou não pediu para ser 
informado. Os interesses difusos ambientais sempre existiram, mas 
não eram classificados como direitos. Por isso ficavam na categoria 
de coisas abandonadas ou coisas de ninguém, e acabavam 
degradando-se, pois não se dava oportunidade para “qualquer do 
povo” tomar consciência do que ocorria com seu “meio ambiente”. O 
passo que se deu em não ter que se provar interesse na informação 
é de fundamental importância. Essa “estrada” até recentemente 
estava bloqueada.78 

Seguidamente, tem-se o Princípio da Fundamentação, assim 

categorizado por Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena: 

[...] não obstante o princípio aqui apresentado ser utilizado para 
orientar decisões administrativas em matéria de risco, este apresenta 
uma relevância fundamental também na orientação de decisões em 
processos jurisdicionais, sendo ainda mais relevante sua atenta 
adoção em decisões judiciais que digam respeito à riscos 
relacionados aos desastres.79 

Assim, o Princípio da Fundamentação vincula as decisões no âmbito 

administrativo à um pretexto necessário e hábil a confirmar a matéria de risco, 

revelando-se a significativa importância da atenção da Sociedade à prevenção e 

precaução da gestão de riscos ambientais. Por consequência, em razão da 

imprevisibilidade, as decisões não podem ser inalteráveis e devem se adaptar à 

constatação epistemológica de cada cenário. 

O princípio, portanto, consiste em uma forma de orientação a ser 

observada na tomada de decisões no âmbito administrativo e, também, em 

processos jurisdicionais que tratam da matéria de risco. É através do princípio que 

se faz possível a realização de uma interpretação sistêmica da lei para aplicação 

efetiva em determinada situação, enquadrando-se o fato à norma. A orientação 

posiciona-se como um norte, a indicação de um caminho que o operador do direito 

ou mesmo aquele que irá tomar as decisões em matéria ambiental no âmbito 

administrativo poderá apreciar no momento em que se configure a busca pela 

aplicação de medidas e ações que visem formular políticas e estratégias de 

gerenciamento de riscos no campo preventivo, como no que concerne à 

recuperação no campo repressivo.  

                                            
78 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014. p. 94-95. 
79 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 45. 
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2.2 PRINCÍPIOS SETORIAIS DO DIREITO AMBIENTAL 

Os princípios norteiam todo o ordenamento jurídico, tendo fundamental 

importância na interpretação dos dispositivos legais de acordo com a 

contextualização do caso concreto. A definição exata de princípio, por outro lado, 

não é algo restrito uma vez que se rege pela moral intrínseca do sujeito, nas 

palavras de Figueiredo80, os princípios são: 

 

[...] normais gerais, abstratas, não necessariamente positivadas 
expressamente, porém às quais todo o ordenamento jurídico, que se 
construa, com a finalidade de ser um Estado Democrático de Direito, 
em sentido material deve respeito. 

 

Já para Antônio Roque Carazza81: 

 

Princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, 
por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos 
vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo 
inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que 
com ele se conectam. 

 

Em sentido semelhante, para Harger82, os princípios constituem: 

 

[...] normas positivadas ou implícitas no ordenamento jurídico, com 
um grau de generalidade e abstração elevado e que, em virtude 
disso, não possuem hipóteses de aplicação pré-determinadas, 
embora exerçam um papel de preponderância em relação às demais 
regras, que não podem contrariá-los, por serem as vigas mestras do 
ordenamento jurídico e representarem os valores positivados 
fundamentais da sociedade. 

 

No que concerne ao Direito Ambiental, os princípios encontram-se 

espalhados pela interpretação concomitante de diversos dispositivos legais, 

extraindo-se de sua base a aplicação jurídica contumaz. Para tanto, é imperioso 

                                            
80 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 
38. 
81 CARRAZZA, Antônio Roque. Curso de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 
31. 
82 HARGER, Marcelo. Princípios constitucionais do processo administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. p. 16. 
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ressaltar as lições de Amado83   

 

[...] digna de nota é a previsão expressa de inúmeros deles na Lei 
11.428/2006, que regula o Bioma Mata Atlântica: função 
socioambiental da propriedade, da equidade intergeracional, da 
prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência das 
informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 
procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados 
ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do respeito 
ao direito de propriedade. Outrossim, uma série de princípios 
ambientais vem listada no artigo 3.º, da Lei 12.187/2009, que 
aprovou a Política Nacional sobre Mudança do Clima: princípios da 
precaução, da prevenção, da participação cidadão, do 
desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns, 
porém, diferenciadas, este último, no âmbito internacional. 
Posteriormente, o artigo 6.º, da Lei 12.305/2010, que instituiu a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, previu os seguintes princípios 
ambientais: prevenção, precaução, poluidor-pagador, protetor-
recebedor, a visão sistêmica(na gestão de resíduos sólidos, que 
considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública), desenvolvimento sustentável, 
ecoeficiência [...]. 
 

Assim, tomando por base o conteúdo apresentado acerca do direito 

ambiental no Brasil, dos instrumentos de proteção ambiental e dos princípios do 

direito ambiental, buscar-se-á através do capítulo seguinte discorrer sobre a 

historicidade da Defesa Civil e a sua competência na defesa, proteção e 

preservação do meio ambiente. 

 

 

2.3 PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL AMBIENTAL 

Em vista de que os princípios gerais do direito se qualificam como uma 

forma subjetiva de interpretação da intenção legislativa com base na aplicação do 

método indutivo, o que se discute é a polêmica das concepções positivista e 

naturalista.  

Diante da complexidade do Direito e sua divisão em matérias específicas, 

cujo objetivo é estruturar um ordenamento jurídico adequado e suficiente a garantir a 

ordem social, a interpretação legal e aplicação normativa induziu a criação daqueles 

                                            
83 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: 
Método, 2016. p. 58. 
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famigerados princípios gerais, tal como o fundamentalismo dos princípios 

específicos, que se deslocam a atender lacunas interpretativas do aplicador do 

direito. 

Ainda que, em sede geral, há diversos princípios de interpretação material 

e processual do Direito, o que se propõe a tratar na presente pesquisa são os 

princípios específicos da matéria ambiental em sede de dosimetria dos princípios 

constitucionais. 

Isto porque, com efeito, há de ser preservado o Princípio da Interpretação 

Conforme a Constituição com prioridade na exegese da legislação ambiental 

ordinária, visto que as normas devem se revestir de sentido e alcance compatíveis 

com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em razão da 

presunção de relativa validade.84 

O jurista Frederico Amado diz ser necessária a criação de uma 

hermenêutica especial para interpretação dos princípios ambientais à luz da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 

É que a interpretação das regras e princípios ambientais é tão 
peculiar que justifica o desenvolvimento de uma hermenêutica 
especial, a exemplo da adoção máxima in dubio pro ambiente, sendo 
defensável que o interprete, sempre que possível, privilegie o 
significado do enunciado normativo que mais seja favorável ao meio 
ambiente.85  

No julgamento do REsp nº 1145083/mg proferido 27/09/2012, a Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça fez importantes considerações acerca dos 

princípios ambientais, cujo fundamento destaca-se infra: 

[...] III. “na ótica vigilante da suprema corte, “a incolumidade do meio 
ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais 
nem ficar dependente de motivações de índole meramente 
econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 
econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está 
subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a 
"defesa do meio ambiente" (cf, art. 170, vi), que traduz conceito 
amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio 
ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de 
meio ambiente laboral [...] o princípio do desenvolvimento 
sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente 
constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos 

                                            
84 AMADO, Frederico. Direito Ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: Método, 2016. p. 30. 
85 AMADO, Frederico. Direito Ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: Método, 2016. p. 32. 
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internacionais assumidos pelo estado brasileiro e representa fator de 
obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 
ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, 
quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais 
relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 
comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais 
significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio 
ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das 
pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras 
gerações [...] 

Mais a frente, extrai-se do julgamento considerações históricas sobre o 

desenvolvimento contextual dos princípios ambientais em matéria constitucional: 

[...] Nesta visão de uma sociedade sustentável e global, baseada no 
respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça 
econômica e numa cultura de paz, com responsabilidades pela 
grande comunidade da vida, numa perspectiva intergeracional, 
promulgou-se a carta ambiental da frança (02.03.2005), 
estabelecendo que “o futuro e a própria existência da humanidade 
são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio ambiente é 
considerado um patrimônio comum dos seres humanos, devendo sua 
preservação ser buscada, sob o mesmo título que os demais 
interesses fundamentais da nação, pois a diversidade biológica, o 
desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das sociedades 
estão sendo afetados por certas modalidades de produção e 
consumo e pela exploração excessiva dos recursos naturais, a se 
exigir das autoridades públicas a aplicação do princípio da precaução 
nos limites de suas atribuições, em busca de um desenvolvimento 
durável, a tutela constitucional, que impõe ao poder público e a toda 
coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e 
futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e 
fundamental, feito bem de uso comum do povo (cf, art. 225, caput), já 
instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da 
precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma 
determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais 
conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois 
uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser 
danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, assim, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade (cf, art. 225, § 1º, iv) ” [...]  

E por fim, a colenda Corte Jurisdicional grifa que a interpretação da norma 

e aplicação dos princípios deve se dar de modo mais favorável ao meio ambiente, 

sob pena de legitimar sua degradação e estimular práticas que o destruam, o que 

destoa totalmente do caráter pedagógico veículo pelo legislador quando da edição 

das normas ambientais: 
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[...] nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-
pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação 
simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e 
indenizar. assim, na interpretação do art. 3º da lei nº 7.347/1985, a 
conjunção ‘ou’ opera com valor aditivo, não introduz alternativa 
excludente. precedentes da primeira e segunda turmas do STJ. “a 
recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios 
do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, 
moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental 
compensa, daí a resposta administrativa e judicial não passar de 
aceitável e gerenciável "risco ou custo normal do negócio". saem 
debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o 
objetivo profilático da responsabilidade civil ambiental (= prevenção 
geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no 
exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do 
degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento 
deletério”. 

Assim, com o advento do pós-positivismo, os princípios deixaram de ser 

meras fontes de integração das normas jurídicas e passaram a ser compreendidos 

como conteúdo normativo. Para Frederico Amado86, os princípios são concebidos 

como verdadeiras normas jurídicas que fundamentam o ordenamento, conferindo 

maior discricionariedade de aplicação: 

Os princípios são normas jurídicas que fundamentam o sistema 
jurídico, com maior carga de abstração, generalidade e 
indeterminação que as regras, não regulando situações fáticas 
diretamente, carecendo de intermediação para a aplicação concreta. 
Devem ser pesados com outros princípios em cada caso concreto, à 
luz de ponderação casual (Princípio da Proporcionalidade). 

Da Lei nº 11.428/200687, que trata da regulação do Bioma da Mata 

Atlântica, é possível extrair uma série de princípios expressos, como a função socio-

ambiental da propriedade, da equidade integracional, da prevenção, da precaução, 

do usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão 

democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços 

administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais. Já 

na Lei nº 12.187/200988, que aprovou a Política Nacional sobre Mudança de Clima, 

                                            
86 AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 9. ed. Salvador: Juspodvm, 2018. p. 79. 
87 BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 de dezembro de 2006. Disponível em: http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11428.htm. Acesso em: 27 nov. 2017. 
88 BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima - PNMC e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
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há de se destacar o princípio da precaução, da prevenção, da participação cidadã, 

do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns. Em outro caso, do 

artigo 6º da Lei nº 12.305/201089, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos, possível verificar a previsão dos princípios da prevenção, precaução, do 

poluidor-pagador, protetor-recebor, visão sistêmica, desenvolvimento sustentável e 

ecoeficiência.90 

Frederico Amado91 aponta, ainda, que toda a base do Direito Ambiental se 

encontra no texto da CRFB/8892: 

Hoje, no Brasil, toda a base do Direito Ambiental se encontra 
cristalizada na Lei Maior: competências legislativas (artigos 22, IV, 
CII e XXVI, 24, VI, VII e VIII e 30, I e II); competências 
administrativas (artigo 23, III, IV, VI, VII e XI); Ordem Econômica 
Ambiental (artigo 170, VI); meio ambiente artificial (artigo 182); meio 
ambiente cultural (artigos 215 e 216); meio ambiente natural (artigo 
225), entre outras disposições esparsas não menos importantes, 
formando o denominado Direito Constitucional Ambiental. 

Tanto é verdade que o legislador tratou de reconhecer expressamente o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, de 

terceira dimensão, coletivo, transindividual, com aplicação imediata e incidência 

dependente de regulamentação. 

Isto porque o meio ambiente é, de fato, autônomo, imaterial e possui 

natureza difusa, o que transcende a tradicional classificação dos bens públicos, que 

podem ser quantificados e individualizados, o que aqui se mostra é que toda a 

coletividade é titular desse direito, sendo um bem de uso comum do povo e por essa 

razão tem a proteção garantida na lei maior. 

Ao comentar sobre a importância da Constituição para a coletividade, 

Konrad Hesse destaca que: 

 

                                                                                                                                        
DF, 29 de dezembro de 2009. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_ 
mostrarintegra?codteor=841507&filename=LegislacaoCitada+-. Acesso em: 15 nov. 2018. 
89 BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2 de agosto de 2010. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm. Acesso em: 15 nov. 2018 
90 AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 9. ed. Salvador: Juspodvm, 2018. p. 80. 
91 AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 9. ed. Salvador: Juspodvm, 2018. p. 47. 
92 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 20 out. 2018. 
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A Constituição é a ordem fundamental jurídica da coletividade. Ela 
determina os princípios diretivos, segundo os quais deve formar-se 
unidade política e tarefas estatais ser exercidas. Ela regula 
procedimentos de vencimento de conflitos no interior da coletividade. 
Ela ordena a organização e procedimentos da formação da unidade 
política e da atividade Estatal. Ela cria bases e normaliza traços 
fundamentais da ordem total jurídica. Em tudo, ela é “o plano 
estrutural fundamental, orientado por determinados princípios de 
sentido, para a configuração jurídica de uma coletividade”.93 

Logo, em razão da transindividualidade do meio ambiente – considerado 

como bem de uso comum do povo – os princípios do Direito Ambiental tem amparo 

na consagração dos princípios fundamentais da Carta Magna, tal como pela própria 

concepção do fundamentalismo do meio ambiente ecologicamente equilibrado com 

essencialidade ao regramento ambiental, o que mostra feições de conteúdo da 

norma jurídica, abstendo-se de integrá-la de modo complementar e, neste caso, com 

a perpetuação do pós-positivismo, passando a integrá-la do subjetivo à ordem 

material.94 

 

 

2.4 DANO AMBIENTAL NA SOCIEDADE DE RISCO 

Tendo em vista a aplicação do estudo do Direito Ambiental e, 

consequentemente, Direito do Ambiente, faz-se necessário compreender as 

questões acerca do dano ambiental uma vez que guarda estrita relação com a 

atividade fim do Direito Ambiental e das práticas de proteção ao meio ambiente. Para 

Édis Milaré (2015, p. 116): “O dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais com 

consequente degradação alteração adversa ou do equilíbrio ecológico”. 

Neste sentido, a associação de Dano ambiental com meio ambiente deve 

ser observada de um conceito amplo, levando em consideração que o meio 

ambiente não se limita aos recursos naturais, mas circunda os recursos sociais e 

culturais, sendo um conjunto de elementos encontrados na vida comum do 

indivíduo. José Rubens Morato Leite95, ao comentar sobre Dano Ambiental, 

                                            
93 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. 
ed. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 37. 
94 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 20. 
ed. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 37. 
95 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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acrescenta que: “O dano ambiental constitui uma expressão ambivalente, que 

designa, em certas vezes, alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda, os 

efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas e em seus interesses.” 

Logo, tem-se que o dano ambiental não constitui apenas uma lesão ao 

patrimônio ambiental juridicamente protegido, mas também pode se referir ao 

ambiente sociocultural ou mesmo a individualidade, exigindo uma reparação 

patrimonial e extrapatrimonial. A reparação do dano fica a encargo da teoria da 

responsabilização civil, a qual, não precisa da análise da conduta delituosa, do 

resultado danoso e efetivamente do nexo de causalidade entre a conduta praticada e 

o dano ocasionado. Assim, não há taxativamente expressão do dano ambiental nos 

dispositivos legais, mas é possível extrair da Lei nº 6.938/81 considerações que 

possibilitam uma interpretação e compreensão acerca das características básicas 

dos danos ambientais: 

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos; [...] 

E as sanções decorrentes do dano ao meio ambiente estão descritas no 

art. 14 do referido dispositivo legal96: 

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 
transgressores: 
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, 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 Federal, Territórios ou pelos Municípios. 

                                                                                                                                        
p. 67. 
96 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 de agosto de 1981. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm. Acesso em: 27 nov. 2017. 
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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 Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
§ 2º. No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, 
caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades 
pecuniárias previstas neste artigo. 
§ 3º. Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato 
declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da 
autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, 
incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.  
[...] 
§ 5º. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a 
aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos 
previstas no § 1º deste artigo. 

Interessante é a contextualização de Frederico Augusto Di Trindade 

Amado: 

Portanto, o dano ambiental é peculiar, exigindo o desenvolvimento de 
uma teoria geral de responsabilização específica para atender a suas 
características. Isso porque se trata de uma lesão ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, que possui 
natureza coletiva, sendo ainda incorpóreo, autônomo, indivisível e 
imprescritível, não sendo possível, via de regra, a restauração total 
do ecossistema degradado. Ademais, não raro é difícil estabelecer o 
nexo causal entre conduta poluidora e o dano ambiental, pois é 
comum que o prejuízo ao meio ambiente só se manifeste após 
muitos anos, normalmente após o efeito cumulativo da degradação 
(caráter sinergético), muitas vezes oriundo de mais de uma fonte de 
emissão, a exemplo da poluição atmosférica que causa o efeito 
estufa. Outra característica sui generis do dano ambiental é que, em 
certas situações, ele poderá ser tolerado socialmente, sem a 
exigência específica de reparação, compensação ou indenização, a 
exemplo do desmatamento de árvores situadas na área de uso 
alternativo do solo das fazendas, lastreado em licenciamento 
ambiental, assim como a emissão regular de gases poluidores pelos 
veículos automotores.97 

Em que pese a norma legal disciplinar as sanções administrativas 

aplicáveis aos causadores de danos ambientais, a reparação do dano ao meio 

                                            
97 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: 
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ambiente vai mais além do que a compensação civil, sendo necessário que os 

órgãos públicos competentes se utilizam dos instrumentos de proteção ao meio 

ambiente, como forma de efetivar as políticas de prevenção de danos, sendo 

relacionados a seguir. 

 

 

2.4.1 Direito ao ambiente 

O Direito Ambiental caracteriza-se como o ramo de estudos que objetiva, 

especialmente, o controle da poluição, a fim de mantê-la em padrões toleráveis, 

promovendo o desenvolvimento sustentável, conforme ensina Amado: 

Objetiva o Direito Ambiental no Brasil especialmente o controle da 
poluição, a fim de mantê-la dentro dos padrões toleráveis, para 
instituir um desenvolvimento econômico sustentável, atendendo as 
necessidades das presentes gerações sem privar as futuras da sua 
dignidade ambiental, pois um dos princípios que lastreiam a Ordem 
Econômica é a Defesa do Meio Ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.98 

O Direito Ambiental no Brasil é previsto fundamentalmente no art. 170, 

inciso VI do Título VII, Capítulo I da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, sendo um dos princípios gerais da atividade econômica: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação; 

Importa explicitar as lições de Édis Milaré, ao comentar sobre a evolução 

do Direito Ambiental no Brasil: 

É surpreendente que, em tão pouco tempo, tenha o Direito do 
Ambiente alcançado foros de maturidade em nosso país. Até o final 
da década de 1970 – não custa lembrar – não tínhamos sequer um 
perfil constitucional expresso ou normas legais que reconhecessem o 
meio ambiente como bem per se. Coube, de um lado, à Lei 
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6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) esta última 
tarefa e, de outro lado, à Carta Política de 1988 constitucionalizar, de 
vez, o meio ambiente e sua proteção. Pode-se então afirmar, sem 
medo de errar, que, no Brasil, o Direito do Ambiente é na realidade 
um “Direito adulto”. Conta ele com princípios próprios, com assento 
constitucional e com um regramento infraconstitucional complexo e 
moderno. Além disso, tem a seu dispor toda uma estrutura 
administrativa especializada entre os aparelhos de Estado, além de 
instrumentos eficazes de implementação.99 

Destaca Paulo de Bessa Antunes que: 

As normas ambientais tendem a se incrustar em cada uma das 
demais normas jurídicas, obrigando que se leve em conta a proteção 
ambiental em cada um dos demais ‘ramos’ do Direito. [...] Os 
chamados ‘novos direitos’, dentre os quais o Direito Ambiental é um 
dos mais eminentes, que vêm surgindo a partir da década de 1960, 
são essencialmente direitos de participação, ou seja, direitos que se 
formam em decorrência de uma crise de legitimidade da ordem 
tradicional que não incorpora a manifestação direta dos cidadãos na 
resolução de seus problemas imediatos. O movimento de cidadãos 
conquista espaços políticos que se materializam em leis de 
conteúdo, função e perspectivas bastante diversos dos conhecidos 
pela ordem jurídica tradicional.100 

O Direito Ambiental atua em diversas vertentes, visando proteger o meio 

ambiente ou recuperá-lo de eventuais impactos que causem degradação natural, 

com o intuito de fomentar uma política de sustentabilidade e de diminuição da 

poluição. Nas palavras de Luciana Ribeiro Lepi Moreira: 

O Direito Ambiental atua na esfera preventiva (administrativa), 
reparatória (civil) e repressiva (penal). Compete ao Poder Executivo, 
na esfera preventiva, estabelecer medidas preventivas de controle 
das atividades causadoras de significativa poluição, conceder o 
licenciamento ambiental, exigir o estudo prévio de impacto ambiental 
e seu respectivo relatório (EPIA/RIMA), fiscalizar essas atividades 
poluidoras etc. Compete ao Poder Legislativo ainda, na esfera 
preventiva, elaborar normas ambientais, exercer o controle dos atos 
administrativos do Poder Executivo, aprovar o orçamento das 
agências ambientais etc. Compete ao Poder Judiciário, na esfera 
reparatória e repressiva, julgar as ações civis públicas e as ações 
penais públicas ambientais, exercer o controle da constitucionalidade 
das normas elaboradas pelos demais poderes etc. Compete ao 
Ministério Público, por fim, na esfera reparatória e repressiva, propor 
ações civis públicas e ações penais públicas ambientais.101 

                                            
99 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 49. 
100 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 22. 
101 MOREIRA, Luciana Ribeiro Lepri. Direito Ambiental: legitimação e atuação do Ministério Público. 
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Por via de consequência, sendo o Direito Ambiental uma forma de 

proteção ao Meio Ambiente, seu papel na Sociedade é de importância fundamental, 

nos ensinamentos de Luciana Ribeiro Lepri Moreira: 

O Direito Ambiental invoca soluções alternativas à forma tradicional 
da jurisdição, conclamando os operadores do Direito a um amplo 
debate com a ciência e com a própria técnica jurídica, a fim de bem 
desempenharem o papel de verdadeiros tutores da garantia de 
existência de vida no planeta terra.102 

Já Neto destaca que o Direito do Ambiente se conceitua como: 

[...] o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a 
sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 
sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.103 

Portanto, segundo os entendimentos doutrinários, vê-se que o Direito do 

Ambiente, em outros termos, Direito Ambiental é uma ciência jurídica que tem como 

o objetivo o estudo do Meio Ambiente para a prevenção e reparação de danos 

ambientais, diminuição e potencialmente a erradicação da poluição. 

 

 

2.4.2 Aspectos axiológicos e epistemológicos da Sociedade de risco 

Para se ter ideia das consequências práticas da Sociedade de risco e a 

interpretação dos aspectos axiológicos e epistemológicos, faz-se necessário 

compreender a exata razão que centra a atenção social à proteção jurídica do meio 

ambiente. 

José Rubens Morato Leite e Patryc de Araújo Ayala explicam que: 

A razão da proteção jurídica do meio ambiente, em ambas as 
subdivisões, parece justificada, do ponto de vista axiológico, tendo 
em vista que diz respeito à preservação da capacidade funcional do 
equilíbrio ecológico e à capacidade de aproveitamento do bem, com 
relação às gerações humanas presentes e futuras. Há uma dupla 
conotação significativa, ou seja, atinente à preservação do patrimônio 
natural em si mesmo e ainda ao equilíbrio n que se refere à 
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capacidade de aproveitamento do ser humano. Contudo, esta última 
subdivisão inclui elementos que revelam uma preocupação mais 
antropocênica e a primeira subdivisão, menos, pois encontra-se mais 
voltada à proteção da capacidade funcional do equilíbrio ecológico e 
de maneira menos direta à proteção da qualidade de vida humana, 
que inclui o patrimônio cultural.104 

A proteção ao meio ambiente, logo, revela-se como primordial à 

precaução das consequências do Dano Ambiental anteriormente abordado, sendo 

inevitável que se implique em mudanças estruturais da Sociedade de risco. Ainda 

sob essa perspectiva, a Sociedade de risco conceitua-se da tradicional acepção de 

Marx e Weber sobre a modernização da Sociedade industrial, elementarmente 

abordada como uma Sociedade de classes que gira em torno da riqueza social 

produzida para ser distribuída de forma desigual e, concomitantemente, legítima.105  

Não obstante, pensando-se sobre essa perspectiva, não é difícil verificar 

que o processo de modernização acaba por criar uma Sociedade igualitariamente 

desigual. Este sentido expressa-se no que concerne ao trabalho mútuo em prol da 

dignificação de poucos, gerando conflitos ocupacionais e econômicos. A busca pelo 

enriquecimento financeiro e a caracterização da posição de poder social acaba, a 

todo modo, prejudicando diretamente o meio ambiente em razão das constantes 

explorações inadvertidas e inconsequentes. Para Ulrich Beck, os riscos não se 

fazem mais presentes só no que concerne ao desenvolvimento técnico-econômico, 

mas passa por um verdadeiro processo de modernização, aliada aos fatores de risco 

político e científico: 

Não se trata mais, portanto, ou não se trata mais exclusivamente de 
uma utilização econômica da natureza para libertar problemas 
decorrentes de sujeições tradicionais, mas também e sobretudo de 
problemas decorrentes do próprio desenvolvimento técnico-
econômico. O processo de modernização torna-se “reflexivo”, 
convertendo-se a si mesmo em tema e problema. Às questões do 
desenvolvimento e do emprego de tecnologias (no âmbito da 
natureza, da sociedade e da personalidade) sobrepõem-se questões 
do “manejo” político e científico – administração, descoberta, 
integração, prevenção, acobertamento – dos riscos de tecnologias 
efetiva ou potencialmente empregáveis, tendo em vista horizontes de 
relevância a serem especificamente definidos. A promessa de 
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segurança avança com os riscos e precisa ser, diante de uma esfera 
pública alerta e crítica, continuamente reforçada por meio de 
intervenções cosméticas ou efetivas no desenvolvimento técnico-
econômico.106 

A Sociedade de risco é, por logo, acepção oriunda da pós-modernidade, 

cujo teor emana das transformações do Estado e no Direito como alternativa para 

minimizar os impactos da crise ambiental e, sobretudo, controlar as dimensões de 

risco. Assim, possível verificar que a Sociedade de risco é produto do próprio dano 

ambiental, sendo resultado da adaptação social.107  

Fatalmente, a Sociedade pós-moderna produz riscos que podem ser 

controlados ao tempo em que produz riscos que fogem ou neutralizam os 

mecanismos de controle típicos da Sociedade industrial. Com isso, na perspectiva 

de José Rubens Morato Leite: 

A sociedade de risco revela-se, portanto, um modelo teórico que 
marca a falência da modernidade, emergindo de um período pós-
moderno, à medida que as ameaças produzidas ao longo da 
sociedade industrial começam a tomar forma. Os pilares da 
concepção moderna de civilização já não conseguem mais explicar 
os desenvolvimentos da ciência e da sociedade. Trata-se de uma 
crise de paradigma, uma crise própria da modernidade. Referida 
crise torna praticamente inviável, pelo menos nos moldes clássicos, 
qualquer tentativa do homem pós-moderno no sentido de calcular os 
riscos e os desafios a que se submete o meio ambiente no século 
XXI.108 

Ulrich Beck há muito voltava a atenção para a necessária racionalidade 

científica social ao aduzir ser necessário preocupar-se com a caracterização do risco 

e suas diversas formas de aplicação prática: 

[...] nas definições de risco, quebra-se o monopólio de racionalidade 
das ciências. Existem sempre pretensões, interesses e pontos de 
vista concorrentes e conflitivos dos distintos atores da modernização 
e grupos afetados, que acabam sendo forçosamente agregados nas 
definições de risco, no sentido de causa e efeito, autores e 
prejudicados. Muitos cientistas certamente põem mãos à obra com 
todo o ímpeto e a paixão de sua racionalidade objetiva, seus 
esforços objetivantes aumentam como que proporcionalmente ao 
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teor político de suas definições. Mas, na essência do trabalho, eles 
continuam a depender de expectativas e valorações sociais [...]109 

O conteúdo referencial axiológico dos riscos apresenta outros 

componentes, tais como a pluralização e diversidade definitória de riscos 

civilizacionais observáveis. Com isso, tem-se uma superprodução de riscos, que em 

parte se relativizam, em parte se complementam, e em parte invadem o espaço uns 

dos outros.110  

Na contextualização atual, extraindo-se das lições de Ulrich Beck, José 

Rubens Morato Leite comenta que: 

O Direito é, pois, o discurso que legitima o papel do Estado. Parece 
que no atual contexto do risco, vinculado diretamente à problemática 
ambiental, urge modificações teóricas e funcionais no âmbito do 
Direito e do Estado. Se lidar com o risco certo e em potencial, 
utilizando a expressão de Beck, já era difícil no paradigma anterior, 
imagina gerir riscos imprevisíveis, em abstrato, em virtude das 
incertezas científicas. Nessa linha é preciso criar uma nova gestão 
preventiva, por meio da utilização de instrumentos preventivos e 
precaucionais, para lidar com toda a complexidade ambiental que 
paira pela sociedade hodierna.111 

Desta feita, em razão da apresentação antropocênica da era 

contemporânea, necessário que se estabeleçam mecanismos de prevenção e 

precaução à produção dos resultados lesivos ao meio ambiente, tendo por objeto 

real a existência da Sociedade risco propriamente estabelecida, como forma de 

emancipação das aplicações jurídicas e práticas da proteção integral ao ambiente 

comum. 

 

 

2.5 CONTEXTUALIZAÇÃO ANTROPOCÊNICA DA SOCIEDADE DE RISCO 

O período antropocênico, também caracterizado como “Era da 

Humanidade”, consiste em uma contextualização contemporânea, onde o ser 

humano figura como promitente administrador da natureza e do meio ambiente. 
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Nessa perspectiva ideológica, em dado momento que se constata que o 

meio ambiente sadio afigura-se como condição para uma vida em geral e que a 

Sociedade de risco torna cada vez mais complexa a tarefa de evitar e lidar com as 

consequências do dano ambiental, apresenta-se de forma emergencial que o Estado 

se preocupe com a questão ecológica. Para José Rubens Morato Leite112 “[...] De 

uma forma objetiva, o Estado de Direito Ambiental pode ser compreendido como 

produto de novas reivindicações fundamentais do ser humano e particularizado pela 

ênfase que confere à proteção do meio ambiente.” 

Juarez Freitas alerta para os iminentes riscos que se apresentam à 

Sociedade: 

Como quer que seja, uma coisa parece quase inevitável: o vício 
mental do crescimento pelo crescimento, a qualquer custo, não será 
vencido sem as dores da síndrome da abstinência. A sociedade terá, 
em dado momento, de querer se desintoxicar de prévias 
compreensões desastrosas e redesenhar o sistema em que vive.113  

O princípio do desenvolvimento sustentável, na contextualização 

contemporânea, introduz a Sociedade a um novo paradigma, cuja acepção ético-

jurídica estatui eficácia imediata e direta, sendo o reconhecimento da titularidade dos 

direitos daqueles que ainda não nasceram. É, basicamente, a perpetuação da vida 

humana. Lógico que se impõe assumir a ligação de todos os seres, acima de todas 

as coisas, e a inter-relação de tudo, vez que, de fato, o princípio determina sopesar 

os benefícios, os custos diretos e as externalidades, ao lado dos custos de 

oportunidade, antes de cada empreendimento.114 

Inversamente, Sociedade de risco contrapõe-se às explicações do 

Desenvolvimento Sustentável e da Sustentabilidade, sendo que estes se afiguram 

como remédios daqueles. Em conceito bem delineado, Reinaldo Dias destaca que: 

Estreitamente relacionada com o desenvolvimento sustentável está a 
noção de sustentabilidade. Sustentabilidade pode ser definida como 
o destino pretendido do desenvolvimento sustentável e deve ser 
considerada um alvo em movimento, uma linha no horizonte. Como 
nossas decisões atuais afetam o futuro em termos de economia, 
meio ambiente, saúde e bem-estar das pessoas, são questões que 
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surgem quando se considera a sustentabilidade. Responder a essas 
questões envolve ao mesmo tempo planejamento de curto e longo 
prazo, bem como uma análise de tudo que foi feito e uma previsão 
do que pode acontecer no futuro. Caracterizada pela sua natureza 
contínua, a sustentabilidade talvez seja mais bem descrita como um 
processo com começo, mas sem fim. Nesse sentido, as previsões 
futuras serão relativamente frágeis e sujeitas a uma multiplicidade de 
fatores imprevisíveis. No entanto, com base em dados rigorosamente 
obtidos, podem ser tomadas medidas para maximizar as chances de 
um futuro sustentável.115 

Em uma contextualização atual da Sociedade, é possível verificar que os 

riscos ambientais decorrem, primordialmente, do crescimento populacional e do 

próprio consumismo, sendo estas causas que se apresentam como maiores fatores 

de preocupação das medidas de prevenção e precaução dos danos ambientais visto 

que não encontram amparo teórico e prático suficientes a combatê-las de forma 

efetiva, restando-se a aplicação dos instrumentos de prevenção ambiental na esfera 

precedente do dano que emerge.116  

José Rubens Morato Leite, ao estudar sobre a Sociedade de risco, 

comenta que: 

De nada adianta, no entanto, toda uma construção teórica em torno 
do Estado de Direito Ambiental, se não existirem mecanismos 
concretos de efetivação. Ao adotar o paradigma ecológico, é 
necessário um novo modo de ver a ordem jurídica, com uma pré-
compreensão diferenciada do intérprete, na medida em que a 
hermenêutica filosófica comprova que o sentido a ser captado da 
norma jurídica é inesgotável. As normas precisam ser interpretadas 
de forma a concretizar o Estado de Direito Ambiental. Por mais que a 
Constituição permaneça em muitos pontos inalterada, e até mesmo 
as normas infraconstitucionais, o intérprete deve perceber o 
movimento dialético do Direito, formado por raciocínios jurídicos não 
apenas dedutivos, mas também indutivos, o que justifica a 
emergência de uma Hermenêutica Jurídica Ambiental.117 

A inserção da Sociedade de risco no contexto contemporâneo da era do 

Antropoceno mostra-se aplicável na medida em que a caracterização pós-moderna 

da preocupação com o dano ambiental e seus riscos tem tomado conta dos debates 

ético-sociais e jurídicos que buscam medidas de efetivação da proteção integral do 

meio ambiente, como forma de preceder a ocorrência das catástrofes naturais 

                                            
115 DIAS, Raul. Sustentabilidade: Origem e Fundamentos. São Paulo: Atlas, 2015. p. 44. 
116 DIAS, Raul. Sustentabilidade: Origem e Fundamentos. São Paulo: Atlas, 2015. p. 44. 
117 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 2012. 
p. 21-22. 



62 
 

 

derivadas ou não do avanço humano em relação à exploração da natureza por 

interesse pessoal ou mesmo coletivo. 

 No Capítulo seguinte, buscar-se-á realizar um estudo sobre as 

discussões contemporâneas acerca do papel da resiliência no fator ecológico e 

como vem sendo incorporada nos desafios atuais em que a humanidade enfrenta 

com a degradação ambiental, tal como a ética esta sendo embutida no sistema 

ambiental. Para tanto, será demonstrado uma caracterização concomitante do 

Direito dos Desastres e as preocupações com a necessidade de implementar as 

ferramentas de resposta aos riscos e desafios hodiernos. 

Ato contínuo pretende-se abordar a imensa insegurança trazida com a 

degradação ambiental no horizonte contemporâneo e a realidade do comportamento 

humano frente ao ambiente natural. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

DIREITO DOS DESASTRES: uma percepção valorativa 

 

3.1 RESILIÊNCIA ECOLÓGICA E INTERPRETAÇÃO NO CAMPO DO DIREITO 

DOS DESASTRES 

A resiliência ecológica se mostra como um fenômeno crescente e 

constante nas pautas de discussões sobre a percepção valorativa do direito dos 

desastres na era do antropoceno, alinhando-se às questões que ganham mais foco 

no campo social pela menor complexidade, mas que não a deixa de lado no campo 

jurídico e acadêmico na análise dos mais letrados juristas. 

Délton Winter de Carvalho aborda o conceito de resiliência através do 

pensamento de Todd Litman118, “[...] a resiliência é o segundo fator transversal aos 

desastres, o termo se refere à capacidade de um sistema acomodar condições 

variáveis e inesperadas sem falha catastrófica, ou a capacidade de absorver 

choques sem maiores distúrbios”. 

Nesse diapasão, o conceito de resiliência ecológica está inteiramente 

ligado como o funcionamento dos ecossistemas e sua vulnerabilidade, conforme as 

palavras de Brian Walker119, a “[…] resiliência natural ou ecológica é a capacidade 

que um ecossistema tem de absolver distúrbios, readaptar-se e persistir funcionando 

dentro de um determinado domínio de estabilidade.”  

Por tal conceituação, diversos autores têm defendido a ideia de “conceitos 

comuns” de resiliência e vulnerabilidade, em um primeiro momento é possível notar 

a semelhança entre eles, no entanto, o primeiro assumiria um papel após desastre e 

mais como uma figura de reconstrução de uma comunidade.120  
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Tradicionalmente, desastre era visto de forma abrangente, compactando 

eventos súbitos com impacto natural significativo e, da mesma forma, oriundo de 

causa natural. Para Daniel Farber e Délton Winter de Carvalho: 

O conceito tradicional de desastres abrange eventos súbitos, com 
impacto significativo e causa natural. Na prática, entretanto, o termo 
“desastre” é bastante maleável. O critério “súbito” salienta o período 
emergencial do evento, porém uma consideração importante na 
definição do campo está em definir se a prevenção e o 
desenvolvimento da resiliência antes do evento, assim como a 
compensação e a reconstrução após o evento, devem ser incluídos. 
O segundo fato, “impacto significativo”, depende, em certa medida, 
do ponto de vista do observador. O terceiro fator, a causalidade 
natural, revela-se um tanto enganoso. Com respeito à “causalidade 
natural”, já foi argumentado que, na verdade, “não existe tal coisa 
como um desastre natural”. Fenômenos físicos são um componente 
necessário do risco, mas representam apenas o ponto de partida na 
abordagem de questões de segurança – para ser totalmente eficaz, o 
trabalho de calcular e planejar os riscos decorrentes de desastres 
deve levar em conta “atos da natureza, deficiências de natureza 
humana, e efeitos adversos da tecnologia.121  

Ao se buscar um conceito de resiliência, logo, de resiliência ecológica, 

adentra-se em um momento histórico e retorna-se especialmente ao campo da 

psicologia e da psiquiatria que trabalha essa noção de resiliência através de dois 

fatores denominadas, respectivamente, de clássica e contemporânea, assim explica 

Délton Winter de Carvalho122 que a “[...] primeira, a clássica, compreende resiliência 

como um resultado desejado; a segunda mais contemporânea, a vislumbra como um 

processo que conduza a um resultado desejado.” 

Para entender a aplicação usual da teoria da resiliência na gestão 

ambiental, é importante compreender as definições do regime e do que é ser 

resiliente, conforme pontua Robert Buschbacher. 

Duas considerações são essenciais no entendimento desse conceito. Em 

primeiro lugar, é importante reconhecer que a definição do “regime” e a 

caracterização dos estados do sistema não são absolutas; dependem da definição 

do observador e são sujeitos à interpretação. Portanto, é importante definir 

                                            
121 FARBER, Daniel; CARVALO, Délton Winter de. Estudos aprofundados em direitos dos 
desastres: interfaces comparadas. 1. ed. Curitiba: Editora Prismas, 2017. p. 27-28. 
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explicitamente os parâmetros usados na discussão do regime/estados do sistema, e 

examinar aspectos normativos e possíveis distorções e preconceitos embutidos 

nesta definição. 

Em segundo lugar, é importante entender que ser “resiliente” não é 
necessariamente uma característica positiva. Uma “armadilha de 
pobreza” (poverty trap) representa um sistema resiliente e negativo. 
Neste caso, uma mudança de regime seria positiva. O termo utilizado 
para mudança de regime é “transformação”, [...] depois do colapso e 
da reorganização, o sistema pode ficar no mesmo regime e começar 
um novo ciclo (resiliente), ou pode mudar de regime para um outro 
tipo de sistema.123 

Deste modo, a implicação de uma nova gestão do sistema ambiental de 

forma mais dinâmica, através da transformação e resiliência, demonstra que ao 

invés de tentar manter o equilíbrio ou proceder com o gerenciamento em direção à 

trajetórias fixas, é ainda mais importante centrar os esforços na capacidade do 

sistema manter suas características essenciais de estrutura e função, ainda que 

porventura venha a acontecer um colapso e uma reorganização torne-se 

imprescindível. A resiliência, sobretudo, qualifica-se como uma síntese entre 

estabilidade e dinamismo, o que integra as ideias de limite e mudanças. 

 

 

3.1.1 Conceituação teórica e importância prática da abordagem da Resiliência 

Ecológica no contexto do Direito dos Desastres 

A resiliência ecológica possui uma importante postura frente ao panorama 

ambiental hodierno e também futurístico, pois tudo tem a ver com o processo de 

tomada de decisões e especialmente a responsabilidade humana.  

Partindo desse pressuposto, será possível afirmar que a resiliência 

ecológica pode ser incluída no sistema jurídico através de normas que visem o 

aprendizado ecológico, ético ambiental e atribuindo dever moral?  

                                            
123 BUSCHBACHER, Robert. A teoria da resiliência e os sistemas socioecológicos: como se preparar 
para um futuro imprevisível? In: boletim regional, urbano e ambiental da IPEA. 09 de janeiro de 
2014. p. 18. Disponível em: http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_regional/141211 
_bru_9_web_cap3.pdf. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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Nessa linha de raciocínio, nota-se que com a apuração desse 

questionamento há um sentimento de incerteza quanto às informações ambientais 

sobre o real prejuízo das gerações futuras frente à degradação ambiental. Diante da 

existência dessas incertezas, mostra-se a urgência de se instalar e aplicar 

mudanças antes mesmo que acarrete piora ao meio ecológico e, como válvula de 

escape, caminha-se em direção à articulação da resiliência ecológica na esfera 

jurídica, através de sua orientação moral e ambiental para o adequado 

funcionamento do ecossistema.  

Numa perspectiva ecológica, a resiliência vem para desencadear novas 

soluções e estratégias por meio de seu aprendizado sobre a conservação/ 

preservação das funções ambientais essenciais ao funcionamento do ecossistema. 

Deve-se lembrar que tais funções dizem respeito a toda biodiversidade e a forma 

como os recursos naturais são utilizados, de modo a proteger juridicamente o meio 

ambiente.  

A resiliência, de modo geral, possui capacidade adaptativa, ou seja, pode 

ser utilizada para analisar a consistência de manutenção em determinado regime de 

perturbação específica, reconhecendo a mudança até o colapso, tal como a 

necessária reorganização dos processos inerentes aos sistemas socioecológicos, 

ainda que permaneça um pouco limitado à manutenção em regimes de funções 

predeterminadas.  

Sobre a capacidade adaptativa da resiliência através de sua conceituação 

eclética pontua Robert Buschbacher: 

O conceito de resiliência pode ser utilizado para analisar a 
capacidade do sistema de manter-se em um certo regime perante 
uma perturbação específica – isto é chamado “resiliência específica”. 
Assim, pode-se analisar a capacidade de um ecossistema se manter 
como floresta perante diferentes níveis de desmatamento e/ou 
queimada, ou a capacidade de uma ditadura se manter perante 
diferentes níveis de protesto e descontentamento popular. Enquanto 
o conceito de resiliência específica reconhece a mudança e até o 
colapso e a reorganização como processos inerentes aos sistemas 
socioecológicos, ele ainda é um pouco estático em se limitar a 
estresses previsíveis e à manutenção dentro de um regime com 
estruturas e funções predeterminadas. Os sistemas socioecológicos, 
porém, existem dentro de um mundo globalizado cujos mercados, 
sistemas de governança internacional, tecnologia, demografia, 
cultura, clima etc. estão mudando a taxas sempre aceleradas. Assim, 
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tanto o tipo (e magnitude) dos choques externos, quanto as 
características de um regime desejável, são imprevisíveis.124 

Ciente dessas necessidades, é possível destacar na legislação brasileira 

programas de implementação da resiliência como os objetivos da Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil – Lei 12.608/2012 em seu art. 5º125: “Art. 5o  São 

objetivos da PNPDEC: [...] VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e 

os processos sustentáveis de urbanização; [...]”. 

Além disso, Délton Winter de Carvalho aborda outras campanhas que 

integram essa noção de resiliência, nas palavras do referido autor: 

Os programas de implementação da resiliência não se resumem 
apenas ao aspecto financeiro. A Secretaria Nacional de Defesa Civil 
(Sedec) lançou, em 2011, no Brasil, a campanha “Construindo 
Cidades Resilientes; Minha Cidade está se Preparando”, em apoio à 
Estratégia Internacional para Redução de Desastres (Eird), 
coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU).126 

Com efeito, observa-se que, com o aprimoramento da resiliência e sua 

integração ao sistema jurídico brasileiro, torna-se cada vez mais um desafio, não 

somente para os indivíduos, mas para o governo na fiscalização da atuação do ser 

humano frente ao ecossistema. Assim, importa dizer que a ideia de uma cidade 

resiliente, aproxima o indivíduo com a natureza, tornando-o parte dela. 

Verifica-se ainda que a preocupação quanto a proteção ambiental 

encontra-se na própria Carta Magna, que dispõe em seu art. 225127 sobre a ideia de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

                                            
124 BUSCHBACHER, Robert. A teoria da resiliência e os sistemas socioecológicos: como se preparar 
para um futuro imprevisível? In: boletim regional, urbano e ambiental da IPEA. 09 de janeiro de 
2014. p. 19. Disponível em: http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_regional/141211 
_bru_9_web_cap3.pdf. Acesso em: 06 fev. 2019. 
125 BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 10 de abril de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12608.htm.  Acesso em: 15 nov. 2018 
126 CARVALHO, Delton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 61. 
127 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 11 set. 2017.  
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§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder 
público: 
I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético; 
III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 
IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. [...]. 

Embora a ideia de desenvolvimento sustentável e até mesmo de 

resiliência, apareça em diversos textos normativos, não há um reconhecimento por 

parte da população acerca da devida proteção e preservação ambiental, a legislação 

atual na maioria das vezes se mostra insuficiente diante dos inúmeros incidentes 

causados pelo ser humano, por isso se exige um método, uma necessidade de 

aprendizado mais sólido para a efetivação da resiliência ecológica, com vistas à uma 

cultura sustentável através da base moral e ecológica, capaz de criar métodos de 

educação voltados à relação do homem com a natureza como um dever moral.  

Por seu turno, somados ao aprendizado e a educação, tem-se a 

necessidade de se construir normas ambientais também orientadas por objetivos 

éticos que promovam a conservação e manutenção ambiental, impulsionando a 

atualização jurídica, podendo assim, a resiliência ecológica ser aprimorada e 

induzida na esfera jurídica e fiscalizada mediante preparação estatal, buscando a 

partir de então diminuir as consequências das gerações futuras. 

Necessário se faz a busca por soluções em todos os níveis, seja de forma 

individual, no seio das comunidades ou até mesmo em razão do Estado para reunir 

condições de proporcionar a avaliação da resiliência de maneira efetiva, tal como 
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analisar o sistema historicamente, compreender o ponto de vista, objetivos dos 

atores, interações entre escalas e fatores que possam desencadear a dinâmica do 

sistema e potenciais cenários futuros. 

 

 

3.2 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: O FENÔMENO PLANETÁRIO 

Em decorrência lógica dos fatos, outro desafio hodierno diz respeito aos 

danos causados ao meio ambiente, a utilização excessiva dos recursos renováveis, 

consequências de um impacto ambiental negativo. A Política Nacional de Meio 

Ambiente, em seu art. 3º, inciso II128, conceitua o termo degradação ambiental: 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
[...] 
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente; 
[...] 

Em suma, a noção de degradação possui uma definição ampla e 

autoexplicativa, traz a noção de destruição, alteração, deterioração, entretanto, na 

seara ambiental tal conceituação é vista como ações maléficas e danosas ao 

equilíbrio do meio ambiente, ao seu desenvolvimento sustentável e por diversas 

vezes é confundido com o termo impacto ambiental.  

Interessante, desta forma, trazer à baila o conceito legal de impacto 

ambiental: 

Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais.129 

                                            
128 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 31 de agosto de 1981. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm. Acesso em: 10 nov. 2018. 
129 BRASIL. Resolução Conama Nº 001, de 23 de Janeiro de 1986. Disponível em: http://www.mma. 
gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html. Acesso em: 13 set. 2018. 
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Ainda que o conceito de degradação ambiental possua acepção genérica 

que possibilita compreensão extensiva, comportando diversas condutas, a 

caracterização encontra premissas de negatividade. A lei, fatalmente, não identifica 

o causador da degradação como sendo o ser humano, de sua atividade ou como 

fenômeno natural, o que fica evidente pela intenção legislativa é que a degradação 

ambiental se apresenta como um impacto negativo. Para Isonel Sandino Meneguzo 

e Adeline Chaicouski, o conceito de impacto ambiental, na perspectiva da 

degradação ambiental possui as seguintes conotações: 

O termo degradação ambiental é freqüentemente citado tanto em 
publicações de caráter técnico-científico como em textos de caráter 
jornalístico. Consta na lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que 
institui a Política Nacional de Meio Ambiente, artigo 3, inciso II, o 
seguinte conceito alusivo ao termo degradação ambiental: 
“degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente.” Apesar de abrangente, o conceito 
explicita que a degradação ambiental e apresenta-se com um caráter 
de adversidade, ou seja, negatividade.130 

Deste modo, impacto ambiental pode ter interpretação ambígua, uma vez 

que não é, de fato, definitivo que o impacto apresentar-se-á em forma negativa, 

sendo possível que resulte em efeitos positivos no mesmo sentido, ou seja, é capaz 

de ainda apresentar benefícios na mesma proporção que apresenta malefícios. Um 

dos exemplos capazes de dirimir a questão é a própria urbanização em si, cujo 

processo social de desenvolvimento incorre em benefícios e, concomitantemente, 

colaboram para potencializar a degradação ambiental. Patrícia do Amaral, ao 

realizar estudo sobre a influência da urbanização nos impactos ambientais e 

degradação do meio ambiente, conclui que: 

A urbanização, entendida como o desenvolvimento do meio urbano, 
casas, prédios, ruas, avenidas, instituições, acompanhada do 
crescimento populacional, é atualmente um desafio ambiental para 
os municípios brasileiros. Conciliar o desenvolvimento econômico 
das cidades com a preservação ambiental não se trata de uma tarefa 
simples. Principalmente, a partir da década de 1950, o Brasil tem 
experimentado um crescimento econômico vertiginoso, assim 
possível graças a presença de inúmeras indústrias de todos os 

                                            
130 MENEGUZZO, Isonel Sandino; CHAICOUSKI, Adeline. Reflexões acerca dos conceitos de 
degradação ambiental, impacto ambiental e conservação da natureza. In: Revista de Geografia da 
Universidade Estadual de Londrina. v. 19. n. 1. 2010. p. 182-183. Disponível em: http://www.uel.br/ 
revistas/uel/index.php/geografia/article/viewFile/2593/5061. Acesso em: 06 de fevereiro de 2019. 
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segmentos. Sendo assim, essas indústrias que passaram a se 
estabelecer nas cidades atraíram pessoas que viviam na área rural 
para as cidades.131 

Seguidamente, a Autora aborda a urbanização sob a perspectiva 

legislativa pátria e aplicabilidade social da norma como forma de efetivar o 

desenvolvimento sustentável: 

Desse modo, partindo do pressuposto de que o desenvolvimento 
sustentável é um desafio de importância fundamental na atualidade, 
a legislação deve através dos mais variados instrumentos, garantir 
uma cidade equilibrada, bem planejada a fim de proporcionar melhor 
qualidade de vida a seus habitantes. [...] Pensando em coletividade, 
sabe-se que nem todas as pessoas pensam e agem da mesma 
forma sendo fundamental garantir que os benefícios ambientais se 
estendam a todos. Essa garantia é determinada na própria 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 que se refere ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado “como um bem e uso 
comum do povo e sadia qualidade de vida, impondo ao poder público 
e à coletividade sua proteção e defesa, para as gerações presentes e 
futuras.”132 

Aspectos como a concentração populacional, o aumento do nível 

socioeconômico da população, aumento da industrialização, aumento das 

tecnologias industriais e consequente ampliação da exploração ambiental são 

causas frequentes da urbanização e do crescimento dos impactos ambientais. Em 

termos práticos, encontra-se o aumento considerável das enchentes e enxurradas, 

que decorrem da pavimentação forçada das ruas, concentração das tubulações e 

instalações de esgotos, da má conservação e limpeza preventiva dos rios, que 

passam a acumular águas pluviais em conjunto com a matéria descartada pelas 

cidades. 

Um estudo sobre Arroio Funil do Município de Parobé, Estado do Rio 

Grande do Sul, realizado para o Curso de Especialização em Educação Ambiental 

                                            
131 AMARAL, Patrícia do. Degradação ambiental em face da urbanização: educação ambiental a 
serviço da conservação do arroio funil/Parobé, RS. Monografia de Especialização. Sapiranga, 16 de 
dezembro de 2011. p. 24. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/1069/Amaral 
_Patricia_do.pdf?sequence=1. Acesso em: 07 fev. 2019. 
132 AMARAL, Patrícia do. Degradação ambiental em face da urbanização: educação ambiental a 
serviço da conservação do arroio funil/Parobé, RS. Monografia de Especialização. Sapiranga, 16 de 
dezembro de 2011. p. 27. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/1069/Amaral_ 
Patricia_do.pdf?sequence=1. Acesso em: 07 fev. 2019. 
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da Universidade Federal da Santa Maria, conclui em análise à bacia hidrográfica 

que: 

Atualmente a região apresenta-se extremamente urbanizada com a 
presença de muitas residências, ruas pavimentadas, instituições 
escolares e de saúde e empreendimentos privados, entretanto, a 
urbanização trouxe consigo inúmeros problemas ambientais que 
comprometem a qualidade das águas do Arroio Funil e torna-se 
motivo de preocupação constante. Nas épocas de maior 
pluviosidade, a região é atingida pelas cheias do arroio e as 
inundações são frequentes, causando inúmeros transtornos à 
população local. Um dos mais graves problemas presentes é a falta 
de tratamento do esgoto doméstico na região. Algumas moradias não 
dispõem sequer de fossa séptica em sua residência despejando o 
esgoto a céu aberto até o Arroio.133 

Assim, a concepção de que desenvolvimento estaria diretamente ligado 

ao crescimento econômico foi sendo minimamente superada por questões de 

impacto ambiental, conforme pontua José Eli da Veiga, tratar o desenvolvimento 

como sinônimo de crescimento econômico é a via mais frequente de compreensão 

por ter similaridade intrínseca com os desejos humanos pelo poder social: 

Isto simplifica a tarefa de responder à pergunta, pois dois séculos de 
pesquisas históricas, teóricas e empíricas sobre o crescimento 
econômico reduziram bastante a margem de dúvida sobre essa 
noção, muito embora persistam – e talvez tenham até aumentado – 
as dúvidas sobre os seus principais determinantes. Este amálgama 
de duas idéias também simplifica bastante a necessidade de 
encontrar uma maneira de medir o desenvolvimento, pois basta 
considerar a evolução de indicadores bem tradicionais, com, por 
exemplo, o Produto Interno Bruto per capita.134 

Os impactos decorrentes da degradação ambiental indicam e fomentam a 

necessidade de efetivação de políticas de desenvolvimento sustentável precedentes, 

ou seja, cuja aplicabilidade se dê por prevenção aos desastres naturais. Desse 

modo, conforme se verá mais a frente, a Avaliação Ambiental Estratégica tem se 

mostrado como medida de combate aos resultados catastróficos que o meio 

                                            
133 AMARAL, Patrícia do. Degradação ambiental em face da urbanização: educação ambiental a 
serviço da conservação do arroio funil/Parobé, RS. Monografia de Especialização. Sapiranga, 16 de 
dezembro de 2011. p. 33-34. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/1069/ 
Amaral_Patricia_do.pdf?sequence=1. Acesso em: 07 fev. 2019. 
134 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável:  o desafio no século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. p. 17. 
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ambiente tem sofrido em decorrência dos efeitos destes impactos diretamente ou 

indiretamente ocasionados pela ação humana. 

 

 

3.2.1 Destaques epistemológicos da degradação ambiental 

A degradação ambiental, por consequência humana direta, indireta ou 

mesmo sem intervenção apresenta-se como fenômeno natural com origem no 

âmbito do próprio dano ambiental, incorrendo-se na abordada Sociedade de risco, 

seja pela leniência das medidas de precaução e prevenção, ou mesmo por sua 

inefetividade. 

Convém, pôr em relevo, a definição de impacto ambiental, haja vista que 

possui uma abordagem distinta da noção de degradação ambiental, conforme 

dispõe a Resolução CONAMA nº 001 de 1986135: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Sobreleva notar que, o legislador ao trazer tal conceituação buscou tratar 

dos impactos ambientais sob uma perspectiva negativa, assim como a ideia de 

degradação ambiental, no entanto, o termo conceituado acima, em diversos 

trabalhos acadêmicos também é tratado com uma conotação amplamente positiva, 

elencando, além dos malefícios também os seus benefícios, diferentemente da 

pretensão do legislador ao definir impactos ambientais.  

José Rubens Morato Leite destaca o papel do Estado em razão da 

proteção ambiental com o fim de coibir a prática e perpetuação da degradação: 

 

                                            
135 BRASIL. Resolução Conama Nº 001, de 23 de Janeiro de 1986. Disponível em: http://www.mma. 
gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html. Acesso em: 13 set. 2018. 
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A razão maior para a existência do Estado (Estado-legislador, 
Estado-administrador e Estado-juiz) reside justamente no respeito, 
proteção e promoção da dignidade dos seus cidadãos, individual e 
coletivamente considerados, devendo, portanto, tal objetivo ser 
continuamente promovido e concretizado pelo Poder Público e pela 
própria sociedade.136 

O Autor segue elencando os deveres do Estado: 

Os deveres de proteção do Estado contemporâneo estão 
alicerceados no compromisso constitucional assumido pelo ente 
estatal, por meio do pacto constitucional, no sentido de tutelar e 
garantir nada menos do que uma vida digna e saudável aos seus 
cidadãos, o que passa pela tarefa de proteger e promover (já que 
proteção e promoção não se confundem) os direitos fundamentais, o 
que abrange a retirada dos possíveis obstáculos à sua efetivação.137 

Bem verdade, a tarefa de proteger e promover a proteção do meio 

ambiente pressupõe a implementação de medidas que garantam a prevenção da 

degradação ambiental através de ações positivas que removam os obstáculos de 

ordem econômica, social e cultural que impeçam o pleno desenvolvimento dos 

planos humanos. Em virtude disso, na Sociedade em que vive atualmente, tem-se 

que a preocupação com o meio ambiente e com a degradação já causada é latente 

e indissociável. 

 

 

3.2.2 Degradação ambiental e panorama moderno 

A degradação ambiental no panorama moderno, conforme se discorreu 

no subitem anterior, tem por relação o desenvolvimento da urbanização social em 

todos os aspectos, primordialmente o econômico, o que fez com que houvesse 

significativo aumento populacional e avanço das cidades em razão das florestas e 

ambiente nativo. 

Neste ínterim, o cerne da questão apresenta-se, justamente, na 

abordagem da degradação ambiental frente ao panorama moderno e os diversos 

riscos enfrentados em sua totalidade, desde a destruição de florestas até a poluição 

                                            
136 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 2012. 
p. 135. 
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das águas, além do reflexo do ser humano como agente atuante na degradação 

ambiental, assim como define Jean Pierre Dupuy: 

Foi no século passado que a humanidade se tornou capaz de 
promover sua autodestruição, quer diretamente pela guerra nuclear, 
quer indiretamente pela alteração das condições necessárias à sua 
sobrevivência. A superação desse limiar estava preparada há muito 
tempo, mas ela tornou patente e crítico o que até então não passava 
de perigo em potencial. Hoje as crises que atingem 
indiscriminadamente o que se chama de meio ambiente são 
semelhantes a esses problemas de saúde mais ou menos graves 
que perturbam ás vezes mais do que deveriam, pois são lembrete da 
nossa condição mortal. Com o homem, a natureza ultrapassou a si 
mesma, mas assumiu um risco enorme. Entretanto, ela o dotou de 
faculdades espirituais, de um lampejo de sabedoria prática a que se 
dá o nome de ética, e é só fazendo um bom uso dela que a 
humanidade pode ter esperança, de conter seu excesso de poder 
sobre as coisas e sobre si, que é acima de tudo poder de 
destruição.138  

Dessa forma, ao se falar em humanidade, é possível fazer-se um 

retrospecto aos séculos passados para se notar que as atenções eram outras. 

Vivenciou-se ondas de desespero e preocupação, antes se preocupava com o 

aumento populacional, depois com armas nucleares e diversas outras 

consequências desastrosas que resultaram em acidentes ambientais em todo o 

mundo. A humanidade nunca havia vivenciado tamanha destruição até que, fartos 

com tanta insegurança, houve a criação da Declaração Universal do Meio Ambiente, 

que segundo Talden Queiroz Farias: 

[...] declarava que os recursos naturais, como a água, o ar, o solo, a 
flora e a fauna, devem ser conservados em benefício das gerações 
futuras, cabendo a cada país regulamentar esse princípio em sua 
legislação de modo que esses bens sejam devidamente tutelados. 
Essa declaração abriu caminho para que a legislação brasileira, e as 
demais legislações ao redor do planeta, perfilassem a doutrina 
protetiva com a promulgação de normas ambientais mais amplas e 
efetivas. [...]139 

Em que pese tenha sido criada para o desenvolvimento econômico-social 

e impulsionado a criação de novas diretrizes com o propósito de proteção, o 
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=revista_artigos_leitura&artigo_id=3845. Acesso em: 13 set. 2017. 



76 
 

 

comportamento humano está cada vez mais gritante, o que dizer da revolução 

industrial? 

As próprias ações humanas têm por consequência a devastação 

ambiental, sendo, inclusive, reflexo da globalização, do aumento populacional e, 

principalmente, do aquecimento global, além das mudanças climáticas e seus 

diversos eventos (chuva, temperatura elevada, ventos). O que homem ainda não é 

capaz de visualizar é que as suas próprias ações comprometerão a si próprios e as 

suas gerações, a vida humana em particular. Nas palavras de Jean Pierre Dupuy: 

Assim sendo, faz-se necessário que a modernidade opte pelo o que 
lhe é mais essencial: sua exigência ética de igualdade que 
desemboca nos princípios de universalização, ou então o modo de 
desenvolvimento que ela tomou para si. Não se pode ao mesmo 
tempo querer guardar seu pedaço do bolo e comê-lo. Ou o mundo 
atualmente desenvolvido se isola, o que significará cada vez mais 
que ele se protege com escudos de todo o tipo contra as agressões 
que o ressentimento dos marginalizados deixará cada vez mais 
cruéis e mais abomináveis; ou ele inventa para si outra maneira de 
se relacionar com o mundo, com a natureza, com as coisas e com os 
seres, que terá a propriedade de poder ser universalizado na escala 
da humanidade.140 

Isto posto, a ação antrópica traz consequências difíceis de serem 

equacionadas, que necessitam de planos de recuperação de áreas degradadas e 

primordialmente de uma política que perpetue as consequências das atividades 

degradadoras.  

Nesta linha de pensamento, a humanidade vive um momento de 

insegurança e incerteza, seja pela ausência de informações concretas ou pela 

grande incidência de probabilidades catastróficas, sobre o assunto explica Délton 

Winter de Carvalho: 

Mesmo diante de grandes incertezas científicas, da precariedade de 
dados ou absoluta ausência de informações, há a necessidade de 
que tais elementos sejam objeto de reflexão transparente pelos 
estudos ambientais e administrativas. A existência de incertezas e 
até mesmo a ausência de dados científicos devem ser levantadas e 
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consideradas nos estudos ambientais, mesmo sem a probabilidade 
de demonstração quantificável das probabilidades.141  

O referenciado autor explica que, em relação aos riscos de baixa 

probabilidade a humanidade tem sérios riscos em lidar com esse tipo de situação, 

sendo ocasionado pelo comportamento humano em sua adaptação evolutiva, e em 

virtude dessa adaptação há limitações, especialmente no que diz respeito as 

capacidades mentais e de atenção e, que muito provável, os seres humanos não 

teriam sobrevivido caso não tivessem priorizado situações de perigos.142 

O que configura o aumento constante da degradação ambiental é 

justamente o sistema capitalista de crescimento econômico, onde a Sociedade visa 

fomentar o poder financeiro através da utilização da natureza e dos recursos nela 

existentes, o que perfaz uma série de problemas para acumulação dos recursos 

naturais disponíveis, que por consequência são esgotáveis. O modelo capitalista 

acabou criando um passivo incalculável e difícil de ser revertido, esgotando os 

recursos em nome do lucro e do bem-estar de poucos, ou seja, resultando em 

determinada seletividade social.143 

Segundo Antônio Pereira Júnior e Emmanuelle Rodrigues Pereira: 

Os dados contidos na literatura internacional sobre destruição do 
habitat (1 = 11%) indicaram que, no artigo escrito por Laurence 
(2010), globalmente, a agricultura é a maior causa de destruição do 
habitat. Outras atividades humanas, como a mineração, a exploração 
madeireira clara, a pesca de arrasto e a pesca urbana, também 
destroem ou degradam os habitats. Nos países em desenvolvimento, 
onde a maioria da perda de habitat está ocorrendo agora, os 
impulsionadores das mudanças ambientais mudaram 
fundamentalmente nas últimas décadas. Em vez de ser causada 
principalmente por pequenos agricultores e residentes rurais, a perda 
de habitat, especialmente nos trópicos, é agora substancialmente 
impulsionada pela globalização promovendo agricultura intensiva e 
outras atividades industriais.144 
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Nesse contexto, ante a latente preocupação com o meio ambiente e a sua 

degradação, juntamente com as incertezas e probabilidades que a assombram, cada 

vez mais se mostra necessária à discussão acerca do Direito Ambiental e 

novamente da resiliência ecológica, que se mostra presente também nesse cenário, 

haja vista que essa ideia extravase a seara jurídica e torna-se um alicerce para 

Sociedade como um conceito ético, auxiliando no próprio funcionamento do 

ecossistema. 
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CAPÍTULO 4 

RELAÇÃO AMBIENTAL E INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO NO 

ÂMBITO JURÍDICO E SOCIAL BRASILEIRO 

 

4.1 ÉTICA AMBIENTAL: RELAÇÃO HOMEM E MEIO AMBIENTE 

Conforme explanado no primeiro item deste estudo, a resiliência 

ecológica vem como princípio que busca agregar em um debate ambiental 

contemporâneo, que traz em seu bojo deveres éticos e morais a serem inseridos na 

esfera jurídica, mas também como modos de vida. 

Partindo desse pressuposto, é na esfera ambiental, com a crise que a 

ronda e toda a preocupação com o desenvolvimento sustentável e inevitavelmente 

com o equilíbrio e proteção ambiental visualiza-se claramente a presença da 

resiliência ecológica e como seu norteador comum – a ética. 

Por certo, o conceito de ética caminha sob reflexões tipicamente 

filosóficas que vai desde contribuições de Aristóteles principalmente com sua obra - 

Ética a Nicômaco, Kant, até pensadores contemporâneos, cujo tema possui 

inesgotáveis discussões, no entanto, o que não se discute é a importância da ética 

como base fundamental para sociedade.  

Diversas são as definições acerca do conceito de ética, no entanto, se 

traz à baila o ponto de vista de Miguel Reale, segundo o autor, ética é: 

[...] a parte da filosofia que tem por objeto os valores que presidem o 
comportamento humano em todas as suas expressões existenciais. 
Daí a sua preeminência em relação à moral, à política e ao direito, os 
quais corresponderiam a momentos ou formas subordinadas de agir. 
Entendem alguns pensadores que os valores éticos fundamentais 
seriam inatos, ou seja, inerentes à natureza espiritual do ser humano, 
enquanto que outros os consideram modelos alcançados pela 
espécie humana ao longo da experiência histórica.145 

Sob o ponto de vista ambientalista, José Renato Nalini (2004, p. 268) 

aborda a ética ambiental como capaz de: “[...] restaurar os laços rompidos e não só 
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com a natureza, mas também com as demais instâncias relacionais.” Nesse 

panorama, explica ainda o referenciado autor que: 

Há projetos de vida que podem ser formulados hoje para o 
compromisso de implementação futura. Muitas coisas dependem do 
tempo. Mas não é o que acontece com a ética. A ética "trata da 
intervenção oportuna no momento crítico (kairós), da escolha que 
calibra e decide entre as propostas do presente, não para ganhar o 
amanhã, mas para dar sentido ao hoje: o que conta não é o que mais 
tarde se terá, mas o que agora se quer. O sujeito livre não busca no 
exercício moral nada distinto e posterior a si mesmo, mas continuar 
merecendo a confiança e o amor-próprio racional que se professa. 
Nenhuma instituição futura o dispensará de continuar 
experimentando a urgência sem desculpas da opção presente".146 

Notório é a forma como a ética ambiental é vista pelo ideário 

ambientalista, pois se há uma preocupação futura e global com a crise ambiental e, 

partir da atuação da ética moderna, seria possível uma compreensão mais profunda 

e adequada para os paradigmas atuais. A ética como base para ação humana, para 

a conscientização ecológica e para as decisões tantos particulares quanto para o 

fomento de políticas públicas, haja vista que a “saída” é a assumir uma postura ética 

ambientalista. 

Nesse sentido, oportuna é a transcrição do pensando de Roberto Santos: 

A evolução do ideário ambientalista assinala os movimentos, aliás 
nem sempre retilíneos, da consciência ecológica mundial e se 
beneficia, até certo ponto, da renovação de prestígio da teoria ética. 
E esta, por seu turno, superando os limites da ética tradicional, que 
se concentrava em universos relativamente pequenos - a família, os 
vizinhos, os conterrâneos e compatriotas (o "próximo", da Bíblia) - 
retrabalha os conceitos éticos em forma universalizante. 7 É uma 
ética que conduz à responsabilidade também sobre os não-vizinhos, 
os distantes, os invisíveis e os humanos que ainda não nasceram e 
que inclusive poderão não nascer - portanto, os humanos apenas 
possíveis, que habitarão o planeta Terra em outro milênio, se ela 
sobreviver à destruição.147 

Colhe-se do entendimento acima que, hoje, o homem necessita olhar 

para além do que os seus próprios olhos permitem enxergar, precisa ver o que 

realmente está em jogo e isso se resume a sobrevivência da humana, a vida. Os 
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filhos da Constituição possuem o dever para com as futuras gerações, seja o 

indivíduo, seja Estado.  

Corroborando para essa ideia, José Renato Nalini (2004, p. 268) em seu 

artigo menciona Santo Agostinho em a arte de viver, “que o homem precisa ser 

maior do que a catástrofe” e complementa que, “[...] é a esperança que deve nos 

animar. Quem não tem esperança já está a residir no inferno”. 

Neste prisma, o caminho para uma ética ambiental inicia-se com um 

exame de consciência, uma reflexão individual e, a partir de uma dose de coragem 

conduzir à Sociedade, ao seu próximo, para que a Sociedade possa reformar seu 

pensamento.  

Exsurge claro e insofismável a crise ambiental, as consequências e 

imprevisibilidade de esgotamento de danos. Resta, portanto, cumprir hoje o que foi 

exposto constitucionalmente no passado, para que se possa garantir um amanhã 

longe de inseguranças, catástrofes e desastres. 

Faz-se necessário repensar através das palavras de Maria Carmen 

Cavalcanti de Almeida: 

Contudo, se continuarmos a ver a natureza tão somente como uma 
fonte inesgotável de recursos à nossa disposição, certamente não a 
preservaremos. É necessário, portanto que haja uma mudança 
radical na forma como tanto o indivíduo quanto o Estado, lidam com 
a questão ambiental e, isto só será possível, através da assunção de 
uma ética ambiental que conduza à prática de ações e 
comportamentos ambientalmente corretos.148 

O deslinde da questão é que a ética possui hoje um importante papel para 

com o meio ambiente principalmente em relação à degradação ambiental, como 

forma de progresso para as referenciadas questões ambientais, as quais implicam, 

como já destacado anteriormente, na ameaça à sobrevivência da humanidade do 

planeta. Contudo, deve-se agir através da economia, da ciência e do direito para que 

se alcance um meio ambiente ordenado e equilibrado.   

Nessa esteira, cita-se o pensamento de John Gray através dos 

ensinamentos de Maria Carmen Cavalcanti de Almeida: 
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Acreditar no progresso é acreditar que, usando os novos poderes 
que nos são propiciados pelo crescente conhecimento científico, os 
humanos podem se libertar dos limites que constrangem a vida dos 
outros animais. Essa é a esperança de praticamente todo mundo 
hoje em dia, mas não tem fundamento. Pois, embora o conhecimento 
humano muito provavelmente continue a crescer e com ele o poder 
humano, o animal humano permanecerá o mesmo: uma espécie 
altamente inventiva que também é uma das mais predadoras e 
destrutivas.149 

Jean Pierre Dupuy aborda o assunto acerca da função/papel do homem 

frente à realidade natural da seguinte maneira: 

O homem é um animal capaz de suportar pacientemente as 
provações e de tirar delas as devidas lições. É o único ser a 
conhecer os seus próprios limites e a aceitá-los. Se ele pode assumir 
a sua salvaguarda, é por reagir conscientemente à dor, à alteração 
da sua saúde e, por fim, à morte. Revoltar-se e perseverar, aguentar 
e resignar-se, tudo isso é parte integrante da saúde do homem. 
Mas tendo já de se resguardar em duas frentes, contra a natureza e 
contra seu próximo, depara-se com uma terceira frente de onde a 
sua própria humanidade o ameaça. 150 

Hão de ser observadas todas as consequências sejam elas, sociais, 

ecológicas, físicas e psicológicas para que se possa buscar meios apropriados em 

contraposição dos desastres e novos riscos ecológicos, com isso abordar-se-á a 

presente questão no item a seguir. 

 

 

4.1.1 A ética na formulação de políticas de desenvolvimento no direito 

ambiental contemporâneo 

Entrementes, a ética no contexto atual pode ser vista muito mais que um 

princípio basilar, ela se inseri na Sociedade como uma fonte inesgotável de 

conhecimentos e elementos, imprescindível para o meio ambiente, a qual orienta 

principalmente a prática cotidiana. É necessário, porém, em virtude de sua 

interdisciplinaridade que a ética possa ser analisada pelo indivíduo como um 
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elemento para além do campo filosófico, buscando unificar essa perspectiva ética 

ambiental. 

Aborda-se a ética como forma de salvaguardar o meio ambiente e que 

permita também um equilíbrio entre preceitos ético-morais, econômicos e jurídicos. A 

ética em um período contemporâneo e já caminhando para uma análise pós-

moderna, se apresenta como algo muito mais sólido com vistas ao poder político. 

Nota-se assim o papel os desafios da ética ambiental, segundo preceitua 

José Renato Nalini: 

Na verdade, estão em jogo os paradigmas da modernidade. Toda a 
nossa civilização se erigiu sobre a idéia de consecução contínua e 
crescente de bens da vida cada vez mais providos de requinte e 
finura. 
A ciência já comprovou que a obtenção de padrões das grandes 
potências para estendê-los a toda a população mundial demandaria 
a descoberta de cinco outros planetas Terra. Os recursos naturais 
não são infinitos. Têm sido despendidos com prodigalidade típica ao 
dolo eventual.  
Assumir postura ética ambiental significa incorporar o marco 
ecológico nas decisões individuais, familiares e tentar fazê-lo 
incorporado por toda a sociedade. Principalmente pelos formuladores 
das políticas públicas.151  

O desafio é justamente esse, encarar a realidade como ela é, pois, no 

século em que se vive com toda a tecnologia que é imposta ao indivíduo torna-se 

cada vez mais difícil introduzir ecologicamente a ética na Sociedade, é para poucos, 

é para valentes. 

Obviamente se há uma enorme simpatia com o meio ambiente, as 

pessoas se sentem à vontade para falar como se sentem a respeito dos “recursos 

inesgotáveis”, da ideia de sustentabilidade, no entanto, em seu dia-a-dia, todo 

àquele discurso de preservação ambiental cai por terra ao agir irresponsavelmente 

para com o meio ambiente. Infelizmente o que tem prevalecido não é a 

sustentabilidade e sim o conforto, o bem-estar, o status. Em pleno século XXI, é 

muito mais viável preocupar-se com conforto de um carro do que, por exemplo, a 

emissão de gazes de ozônio. Não se há sacrifício, se há status, se há aparências.  
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Nesse ínterim leciona Maria Carmen Cavalcanti de Almeida:152 

Contudo, se continuarmos a ver a natureza tão somente como uma 
fonte inesgotável de recursos à nossa disposição, certamente não a 
preservaremos. É necessário, portanto que haja uma mudança 
radical na forma como tanto o indivíduo quanto o Estado, lidam com 
a questão ambiental e, isto só será possível, através da assunção de 
uma ética ambiental que conduza à prática de ações e 
comportamentos ambientalmente corretos. 

Para tanto, como ensina a referenciada autora, chegou-se o momento de 

pensar no natural não como algo infinito ou ilimitado, os indivíduos necessitam 

conscientizar-se que o modus vivendi de hoje pode ser a destruição de amanhã. A 

implementação de políticas de desenvolvimento põe em questão a sobrevivência e a 

necessidade, não com intuito de limitar as necessidades básicas, mas sim com um 

discurso consciente com a ideia de desenvolvimento sustentável.  

Cumpre salientar que o Direito Ambiental apresenta-se na seara jurídica 

como uma tutela ao meio ambiente, um importante instrumento defensor, além de 

outros importantes princípios de cunho preservador que pairam sob ordenamento 

jurídico, cita-se alguns: Princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da 

participação, princípio da precaução, princípio do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e o da reparação. 

Acerca do referenciado Princípio da Precaução, Paulo Affonso Leme 

Machado ensina que: 

A implementação do princípio da precaução não tem por finalidade 
mobilizar as atividades humanas. Não se trata da precaução que 
tudo impede ou que tudo vê catástrofes ou males. O princípio da 
precaução visa à durabilidadeda sadia qualidade de vida das 
gerações humanas e à continuidade da natureza existente no 
planeta.153 

Já o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, também 

possui previsão no art. 225 da Constituição Brasileira de 1988154, especialmente no 

caput do referido artigo, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações.”  

Acerca do referido assunto, destaca-se novamente Paulo Affonso Leme 

Machado155 “O Direito Ambiental tem entre suas bases a identificação das situações 

que conduzem as comunidades naturais a uma maior ou menor instabilidade, e é 

também sua função apresentar regras que possam prevenir, evitar e /ou reparar 

equilíbrio”. 

Menciona-se ainda outro importante princípio para a referida pesquisa, 

qual seja o da reparação que, assim como alguns já elencados anteriormente possui 

previsão na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988156, 

especificadamente em seu art. § 3º: “[...] As condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados.”  

À vista do exposto, é cristalino que a legislação brasileira possui 

instrumentos de defesa para ataques ao meio ambiente, seja através de regras 

propriamente ditas ou mediante princípios, demonstrando proteção aos vulneráveis. 

Notório é a diversidades de dispositivos espalhados pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, o Brasil não ficou inerte, visou proteção ambiental, no entanto, o 

meio ambiente, a biodiversidade, não é apenas preocupação nacional, o problema 

ambiental atinge à esfera global, chegando ao seu ápice no presente século, as 

políticas de desenvolvimento não serão garantidas se não há uma aplicação 

planetária, a mera elaboração de normas não tem solucionado o problema. 

 

 

                                            
155  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18 ed. rev. at. ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2010. p. 59. 
156 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 17 set. 2018. 
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4.1.2 Políticas de desenvolvimento no período hodierno 

Em linhas gerais, atribui-se ao período hodierno, ao âmbito jurídico e em 

especial ao Direito Ambiental a aplicabilidade de políticas de desenvolvimento sob o 

comando da ética que atribui além da relação homem e natureza - rechaçando a 

aventura humana sobre o meio ambiente, a aplicação de tais políticas com o intuito 

de desapegar-se às matérias, a diminuição de consumo e o uso dos recursos 

naturais de forma que harmonize o funcionamento do ecossistema. Sublinhe-se 

ainda a necessidade de um equilíbrio econômico e natural - analisando a real 

necessidade da população mediante ação e gestão participativa do Estado, 

desviando da degradação, da destruição. 

Aborda-se a lição de José Renato Nalini157 quanto à realidade planetária: 

Lida através de certos parâmetros como o número de espécies 
extintas, a atual crise da biodiversidade já produziu uma extinção em 
massa que é a terceira, em ordem de gravidade, das inúmeras 
situações semelhantes, contabilizadas na história da biosfera. Vale 
lembrar que, até hoje, a crise mais grave ocorreu no fim do Permiano 
(cerca de 245 milhões de anos atrás), quando faltou pouco para que 
a vida animal fosse extirpada da face da terra: algo como 95% das 
espécies que viviam então pereceram na hecatombe. A segunda 
crise marcou o fim do Mesozóico, há cerca de 65 milhões de anos, e 
é a mais famosa porque entre suas vítimas contam-se, além de 
várias outras espécies terrestres e marinhas, todos os dinossauros." 
15O trágico é que a primeira catástrofe foi gerada pelo resfriamento 
climático e a segunda resultou de impacto de um corpo celeste sobre 
a Terra, enquanto a terceira é devida à insensatez humana. Uma 
única espécie pode acabar com a vida na biosfera. 

Ensina ainda o referenciado autor158 quando aproxima a ética ao sujeito, 

"Outra lição a se extrair da nova ética ambiental - e a ela chegará facilmente o 

sujeito reflexivo, dotado de vontade e de humildade - é o da insuficiência dos velhos 

paradigmas de conhecimento". 

Sobreleva ressaltar a importância de políticas de desenvolvimento 

dotadas de critérios para a configuração da ética como principal articulador de 

mudança que, juntamente com a resiliência ecológica serão capazes de proclamar a 

                                            
157 NALINI, José Renato. Ética Ambiental. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 
14/2004, p. 268-277, jul-dez, 2004. 
158 NALINI, José Renato. Ética Ambiental. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 
14/2004, p. 268-277, jul-dez, 2004. 
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verdade com o trato correto das questões ambientais frente ao indivíduo, a família, a 

Sociedade e o Estado.  

Desta forma, Roberto Santos, aborda complementa da seguinte forma: 

Para concluir, diria que o Direito Ambiental tem uma função das 
funções a cumprir, uma função estratégica ou coordenadora das 
demais. Como sabemos, o Direito é uma modalidade do 
conhecimento humano com três dimensões: a Dogmática Jurídica ou 
Ciência do Direito; a Sociologia do Direito e a Filosofia do Direito. O 
Direito Ambiental não pode isolar-se no estrito campo da Dogmática; 
precisa apoiar-se firmemente na Sociologia do Direito, para acessar 
toda a complexa rede de interesses políticos e econômicos que 
passam pelas questões ambientais; assim como deve renovar-se 
permanentemente, no assíduo e vitalizante contato com a ética 
filosófica, portanto com a Filosofia do Direito e o ideário 
ambientalista.159 

De outro lado, não seria razoável a adoção una da legislação, como já 

mencionado, faz-se necessário um aporte teórico ético- moral capaz de solucionar 

as artimanhas existentes, na busca incansável pela justiça ambiental. 

 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO BRASILEIRO 

A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981 foi 

recepcionada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo a 

referência mais importante sobre direito ambiental. Referido dispositivo legal 

regulamenta todas as atividades que envolvem o meio ambiente com o fim de 

proporcionar a preservação, prevenção e proteção ambiental, assegurando um meio 

ambiental ecologicamente equilibrado. 

Deste modo, o legislador tomou o cuidado de exemplificar todos os 

instrumentos para realização dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente no 

próprio corpo da norma legal, assegurando o estabelecimento de padrões de 

qualidade ambiental, a garantia do zoneamento e avaliação dos impactos 

ambientais, o consequente licenciamento e revisão das atividades que podem de 

forma efetiva ou potencial poluir o meio ambiente, os incentivos à produção e 

                                            
159 SANTOS, Roberto. Ética Ambiental e Funções do Direito Ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, v. 18/2000, p. 241–250, abr-jun, 2000. 
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instalação de equipamentos que visem a criação de tecnologias voltadas ao 

melhoramento da qualidade ambiental, a criação de espaços territoriais 

especialmente amparados pelo Poder Público nas esferas municipal, estadual e 

federal e a criação de estações e reservas ecológicas, tais como áreas de proteção 

ambiental e de relevante interesse ecológico. 

Sucessivamente, enumera o art. 9ª da Lei nº 6.938/1981 a instituição do 

sistema nacional de informações sobre o meio ambiente, o cadastro técnico de 

instrumentos de defesa ambiental, aplicação de penalidades disciplinares ou 

compensatórias ao não cumprimento das medidas que assegurem a preservação da 

degradação ambiental, a criação do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, 

garantia de prestação de informações seletivas, cadastro técnico federal de 

atividades potencialmente poluidoras e instrumentos econômicos como a concessão 

ambiental, servidão ambiental, seguro ambiental e concessão florestal, assim 

indicadas: 

Art. 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental;                 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a 
criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da 
qualidade ambiental; 
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção 
ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público 
Federal, Estadual e Municipal; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de 
proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas;                      
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 
degradação ambiental. 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio 
Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando 
inexistentes; 
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XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. 
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 
ambiental, seguro ambiental e outros. 

A instituição dos instrumentos de efetivação da Política Nacional do Meio 

Ambiente visa garantir sua aplicação prática e insurgência de efeitos valorativos 

acerca da melhora do meio ambiente ao restringir condutas arbitrárias e prevenir a 

degradação subjacente. 

Dos ensinamentos de Frederico Augusto Di Trindade Amado160 extrai-se 

que os padrões de qualidade ambiental devem ser observados criteriosamente para 

que o controle e prevenção da poluição sejam efetivos: 

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é 
indispensável para o controle e prevenção da poluição, sendo 
estudado em tópico separado no que concerne à qualidade da água 
e do ar. É possível definir os padrões de qualidade ambiental como o 
reflexo do estado ambiental de determinado ou determinados 
recursos ambientais, usualmente fixados numericamente em normas 
ambientais lastreadas em fundamentos técnicos, com o objetivo de 
manter o equilíbrio ambiental e a saúde humana. 

Logo, os instrumentos de proteção ambiental são utilizados pelos entes 

da federação, concorrentemente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

conforme preceitua a divisão de deveres e obrigações estabelecida pelo art. 225161 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Assim, tanto os Estados 

quanto os Municípios poderão fixar normas e padrões de qualidade ambiental mais 

restritivos aos interesses regionais e locais. Isto porque a poluição é um tema em 

destaque no cenário nacional e que tem ganhado força com o constante 

desenvolvimento da Sociedade. Tal fato ocorre porque a Sociedade vê a 

necessidade de migrar para regiões naturais e explorar áreas ainda intocadas, com 

o intuito de realocar a população que não consegue mais encontrar um local nas 

grandes cidades.162 

O aumento da poluição é preocupante e traz o debate acerca do 

                                            
160 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo:  
Método, 2016. p. 101. 
161 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 20 out. 2018. 
162 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: 
Método, 2016. p. 101-102. 
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desenvolvimento sustentável, que é uma política social adotada como forma de 

desenvolver o meio ambiente social de modo a preservar o meio ambiente natural. 

Tanto é verdade que a própria Sociedade, ao mesmo tempo em que não consegue 

evitar sua propagação, também volta seus olhares para a implementação de 

pesquisas que visem reduzir o aumento da poluição, ou mesmo tentar erradica-la, 

objetivando-se melhorar a qualidade do meio ambiente.163  

Neste sentido, os objetivos dos instrumentos de proteção ambiental são 

diferenciados, todos com o objetivo comum de erradicar a poluição ou mesmo 

compensar o dano efetivamente causado como medida de preservação ambiental. O 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, por exemplo, é um instrumento 

de proteção ambiental que estabelece limites para atuação no meio ambiente, sob 

pena de que, se excedidos, podem causar danos.  

No âmbito administrativo, tem-se o licenciamento ambiental, o estudo de 

impacto ambiental, o zoneamento ambiental, o relatório de impacto ambiental, as 

auditorias ambientais, as sanções administrativas e as práticas de gestão ambiental, 

relacionados à frente. 

 

 

4.2.1 Autorização Ambiental 

A Autorização Ambiental assemelha-se ao Licenciamento Ambiental, 

sendo, também, ato administrativo praticado pelo órgão público competente das 

esferas municipal, estadual e federal. No entanto, a Autorização Ambiental não é 

vinculada à lei ou pressupostos legais de forma tão estrita como é o Licenciamento 

Ambiental, a Autorização Ambiental é ato discricionário, tomada pelos princípios da 

administração pública. 

A Autorização Ambiental é, portanto, ato precário e pode ser revogada a 

qualquer tempo pela própria administração, através do exercício do Poder de Polícia 

como prerrogativa pública para atingir seus objetivos e concretizar o interesse 

público. 

O Poder de Polícia sob a perspectiva do Direito Ambiental tem como 

                                            
163 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 146. 
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escopo a atividade da Administração Pública que limita ou regula determinado 

direito, interesse ou liberdade, sobretudo, no que concerne a prática de determinado 

ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à 

conservação dos ecossistemas. 

Ao comentar sobre as diferenças essenciais de licença e autorização, 

José Ricardo Alvares Vianna164 elucida que licença tem por escopo assumir 

contornos de um ato vinculado, ou seja, inexiste discricionariedade a ensejar a 

liberdade de interpretação e aplicação pela administração, o que confere ao titular 

um direito subjetivo uma vez que preenchidos determinados requisitos. De outro 

lado, a autorização expressa o já referenciado “ato precário”, portador de 

discricionariedade e que, de fato, não preceitua o direito adquirido, podendo ser 

revogado a qualquer momento. 

A diferença entre “licença” e “autorização” é relevante. Enquanto 
“licença” assume contornos de ato vinculado, conferindo a seu titular 
um direito subjetivo, desde que preenchidos certo requisitos; 
“autorização” é ato precário, discricionário e não gerador de direito 
adquirido, podendo, pois, ser revogado a qualquer momento. Com 
efeito, em matéria ambiental, portanto, é claro que se trata de 
“autorização” do Poder Público e não de “licença”. Sim, porque, se 
perpetrado qualquer ato lesivo ao meio ambiente, eventual 
“autorização” prévia do Poder Público – mesmo que contenha nome 
de “licença” –, deverá imediatamente ser suspensa, cassada ou ao 
menos revisada, haja vista que ao Estado não é permitido chancelar 
tais práticas.  

De todo modo, tratando-se de matéria ambiental, não há o que se falar 

em aplicação usual da terminologia “licença”, vez que nenhuma concessão pode 

permanecer quando persistir violação à integridade do meio ambiente, sendo a 

licença concedida passível de suspensão ou mesmo cassação por incumbência 

legal. 

Extrai-se, portanto, da acepção doutrinária que a licença ambiental ganha 

contornos de autorização ambiental, mesmo que sua conceituação seja, de longe, 

diversa da atribuída à autorização, isto porque, ambos os institutos guardam relação 

no fato de que o poder de revogação dos atos administrativos pela própria 

administração pública, sobretudo em casos que tratam acerca da proteção ao meio 

                                            
164 VIANNA, José Ricardo Alvares. Responsabilidade Civil por danos ao meio ambiente. Curitiba: 
Juruá, 2004. p. 117. 
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ambiente, tem força maior do que a própria aplicação da natureza jurídica dos 

institutos em si. 

A Autorização Ambiental serve ao propósito de regulamentar o 

licenciamento ambiental da exploração dos recursos naturais uma vez que a própria 

transição da Sociedade burguesa para uma Sociedade industrial e desta para uma 

Sociedade de risco apresenta importante condição descritiva sistêmica para avaliar 

as condições jurídicas de atribuir a responsabilização pelos danos e pelos riscos. 

Logo, a contextualização do direito como fenômeno social e histórico assegura a 

capacidade de apresentar de modo claro as necessidades impostas pela Sociedade 

contemporânea, que convive com um processo de urbanização, sendo a 

responsabilidade civil um instrumento não só de reparação de danos como, também, 

de gerenciamento de riscos.165 

 

 

4.2.2 Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental é um ato administrativo, oriundo de um 

procedimento administrativo, que visa, através do órgão público competente, 

estabelecer condições e medidas de controle ambiental, podendo fiscalizar a 

implementação, localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos 

e atividades que se utilizam de recursos ambientais, assim consideradas como 

efetiva ou potencialmente poluidoras e que, sobretudo, podem ocasionar 

degradação ambiental, assim descrito pelo art. 1º da Resolução CONAMA nº 

237/1997: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições: 
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

 

                                            
165 CARAVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental ao futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2013. p. 167. 
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O mesmo dispositivo legal preceitua a categorização individualizada do 

Licenciamento Ambiental, da Licença Ambiental e dos Estudos Ambientais, 

caracterizando a Licença como ato administrativo em que o órgão ambiental 

competente possui legitimidade para estabelecer condições, restrições e medidas de 

controle ambiental que deverão ser fielmente seguidas pelo empreendedor, seja 

pessoa física ou jurídica, com o fim de localizar, instalar, ampliar e operar 

empreendimentos ou atividades que utilizem dos recursos ambientais e podem 

efetivamente ou potencialmente serem poluidoras do meio ambiente: 

[...] II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente, estabelece as condições, restrições e 
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental. 

Já o inciso III do art. 1º da Resolução CONAMA nº 237/1997 tipifica 

conceitualmente os “Estudos Ambientais”, assim vistos como todos e quaisquer 

estudos que sejam relativos aos aspectos ambientais, ora relacionados à instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado de todo 

modo como uma espécie de subsídio para análise da licença requerida. Os Estudos 

Ambientais, neste caso, servem como instrumento de apoio à verificação da 

legitimidade das condições de concessão da licença, apoiados pelo relatório 

ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 

diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 

análise preliminar de risco, funcionando, na prática, como verdadeiro estudo de 

viabilidade de concessão da licença ambiental: 

[...] III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos 
aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 
operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais 
como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 
relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de 
manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de 
risco. 

Por fim, o inciso IV do art. 1º da Resolução CONAMA nº 237/1997 
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regulamenta e conceitual o Impacto Ambiental Regional como sendo todo e qualquer 

impacto que atente diretamente no todo ou parcialmente o território de dois ou mais 

Estados: “IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que 

afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o 

território de dois ou mais Estados”. 

Do mesmo modo, prevê a Lei nº 6.938/81 acerca da obrigatoriedade do 

licenciamento ambiental: 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental.   

Neste sentido, vê-se que a conclusão positiva do licenciamento ambiental 

gera, como resultado, uma licença ambiental, sendo o ato administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente estabelece as medidas de controle ambiental que 

deverão ser obedecidas pelo empreendedor ou praticante da atividade 

potencialmente poluidora. Frederico Augusto Di Trindade Amado166 destaca que a 

licença ambiental se subdivide em três espécies distintas: 

Em regra, as licenças ambientais são de três espécies, a saber: 
Licença Prévia (LP), concedida preliminarmente, apenas aprovando 
o projeto, atestando sua viabilidade ambiental e os respectivos 
condicionantes e requisitos básicos para as próximas fases de 
implementação; Licença de instalação (LI), que autoriza a instalação 
do empreendimento, impondo condicionantes que deverão ser 
observadas; e a Licença de Operação (LO), que permite o inicio das 
atividades de acordo com o projeto aprovado, apontando as medidas 
ambientais de controle e os condicionantes. 

Logo, vê-se que a Licença Prévia é aquela concedida de início, com o 

intuito de possibilitar, por um determinado lapso de tempo, a aprovação do projeto, 

conferindo legalidade à instalação do empreendimento e autorizando as próximas 

etapas de implementação que serão procedidas pela Licença de Instalação, cujo 

objetivo é, de fato, autorizar que o empreendimento seja construído dentro dos 

limites que deverão ser observados e, por fim, a Licença de Operação vem a permitir 

                                            
166 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: 

Método, 2016. p. 150-151. 
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o início das atividades do empreendimento, conferindo-lhe a efetividade e a 

regularidade formal. 

 

 

4.2.3 Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

O Estudo de Impacto Ambiental é um instrumento de precaução e 

prevenção aos danos ao meio ambiente, sendo necessário nas atividades 

potencialmente causadoras de impacto, assim descrito nas palavras de Miriam Laila 

Absy et al167: 

O Estudo de Impacto Ambiental foi introduzido no sistema normativo 
brasileiro via Lei 6.803/80, no seu artigo 10, § 3º, que tornou 
obrigatória a apresentação de “estudos especiais de alternativas e de 
avaliações de impacto” para a localização de polos petroquímicos, 
cloroquímicos, carboquímicos e instalações nucleares. 
Posteriormente, a Resolução CONAMA 001/86 estabeleceu a 
exigência de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA para o 
licenciamento de diversas atividades modificadoras do meio 
ambiente, bem como as diretrizes e atividades técnicas para sua 
execução. De acordo com essa Resolução, o EIA/RIMA deve ser 
realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente 
direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será 
responsável tecnicamente pelos resultados apresentados (art. 7º). Os 
custos referentes à realização do EIA/RIMA correrão à conta do 
proponente (art. 8º). O artigo 2º define que o EIA/RIMA deve ser 
submetido à aprovação do órgão estadual competente e, em caráter 
supletivo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis-IBAMA. A este cabe, também, a aprovação do 
EIA/RIMA para o licenciamento de atividades modificadoras do meio 
ambiente que, por lei, seja de competência federal. Os artigos 10 e 
11 estabelecem os procedimentos para manifestação de forma 
conclusiva do órgão estadual competente ou do IBAMA ou, quando 
couber, do Município, sobre o RIMA apresentado. Sempre que 
julgarem necessário, esses órgãos realizarão Audiência Pública para 
informar sobre o projeto e seus impactos ambientais e discutir o 
RIMA.  A Constituição Federal de 1988, finalmente, fixou, através de 
seu artigo 225, inciso IV, a obrigatoriedade do Poder Público exigir o 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, despontando como a primeira Carta Magna do 
planeta a inscrever a obrigatoriedade do estudo de impacto no 

                                            
167 ABSY, Miriam Laila et al. Avaliação de impacto ambiental: agentes sociais, procedimentos e 
ferramentas. Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 
1995. p. 22. 
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âmbito constitucional.  

Os ensinamentos de Luciane Martins de Araújo Mascarenhas168 

coadunam com este entendimento, ao afirmar que: 

[...] anteriormente à instituição do Estudo de Impacto Ambiental, 
várias obras gigantescas e altamente agressivas ao meio ambiente 
foram executadas, sem a realização de qualquer estudo que levasse 
em conta as variáveis ambientais, o que repercutiu na perda de 
muitos itens da biodiversidade brasileira. 

O Estudo de Impacto Ambiental deverá atender todos os requisitos 

elencados pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, além das diretrizes gerais 

estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 001/86: 

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à 
legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de 
Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes 
diretrizes gerais: 
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 
gerados nas fases de implantação e operação da atividade; 
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 
localiza; 
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e 
em implantação na área de influência do projeto, e sua 
compatibilidade. 
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto 
ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando 
couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas 
peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem 
julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise 
dos estudos. 

Neste estudo será apresentada a avaliação do risco, a grandeza do 

impacto e a análise do grau de reversibilidade do impacto ou, em determinados 

casos, sua irreversibilidade, indicando providência para evitar ou atenuar os 

impactos negativos, juntamente com um programa de monitoramento destes 

impactos. 

                                            
168 MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo. Desenvolvimento sustentável: estudo de impacto 
ambiental e estudo de impacto de vizinhança. Curitiba: Letra Lei, 2007. p. 147. 
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4.2.4 Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 

O Relatório de Impacto Ambiental é um documento que acompanha o 

Estudo de Impacto Ambiental, o qual contém dados acerca da profundidade do risco 

e a análise do impacto ambiental. O Relatório de Impacto Ambiental, assim como o 

Estudo de Impacto Ambiental, é exigido para a obtenção de licença prévia de 

empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de degradação ao meio 

ambiente. 

O artigo 2º da Resolução CONAMA nº 001/86 tratou de delimitar a 

necessidade da utilização do Relatório de Impacto Ambiental em determinadas 

atividades: 

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental 
e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem 
submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA 
em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do 
meio ambiente, tais como: 
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 
II - Ferrovias; 
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do 
Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; 
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e 
emissários de esgotos sanitários; 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 

O dispositivo legislativo também prevê ser necessária a submissão de 

relatório de impacto ambiental – RIMA o licenciamento de atividades como obras 

hidráulicas, extração de combustíveis fósseis, minério, aterros sanitários, usinas de 

geração de energia, Zonas Industriais, projetos urbanísticos, exploração de madeira 

em áreas significativas e quaisquer atividades que se utilizem de carvão vegetal: 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais 
como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de 
saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 
drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de 
barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 
III - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no 
Código de Mineração; 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos 
tóxicos ou perigosos; 
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de 
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energia primária, acima de 10MW; 
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais 
(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, 
hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); 
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas 
acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas 
significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de 
vista ambiental; 
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas 
consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e 
dos órgãos municipais e estaduais competentes; 
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade 
superior a dez toneladas por dia.  

Assim, tanto o Estudo de Impacto Ambiental quanto o Relatório de 

Impacto Ambiental são obrigatórios nas atividades elencadas pelo referido 

dispositivo legal, sendo o rol exemplificativo, o que não impede que existam outras 

atividades potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente que precisem da 

utilização destes instrumentos de proteção ambiental.169 

Nas palavras de Paulo Affonso Leme Machado170, o Estudo de Impacto 

Ambiental não deve ser analisado sob a perspectiva de uma faculdade de acesso ao 

público geral, mas como dever do Poder Público de levar o EIA ao conhecimento da 

Sociedade, conferindo-lhe caráter de publicidade, de modo que passe a incrementar 

discussões que busquem proteção e fomento à sua aplicação cada vez mais 

constante: 

Dar publicidade ao Estudo, transcende o conceito de possibilitar a 
leitura do Estudo ao público, pois passa a ser dever do Poder Público 
levar o teor do Estudo ao conhecimento público. Deixar o Estudo à 
disposição do público não é cumprir o preceito constitucional, pois – 
salvo melhor juízo – o sentido da expressão ‘dará publicidade’ é 
publicar- ainda que em resumo – o Estudo de Impacto em órgão de 
comunicação adequado. A audiência pública no EPIA, ainda que não 
prevista expressamente pela Constituição, implicitamente está 
contida no texto constitucional, pois dar publicidade é partilhar a 
informação, por todos os meios eficazes e disponíveis. 

Disso resulta a importância do Estudo de Impacto Ambiental e 

consequentemente do Relatório de Impacto Ambiental, uma vez que protegem o 

                                            
169 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 146. 
170 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 146. 
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direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que a 

atividade empresária, oriunda da livre iniciativa, deve preservar a natureza em todos 

os seus termos. 

 

 

4.2.5 Zoneamento Ambiental e Zoneamento Ecológico 

O zoneamento ambiental é utilizado para organizar o território, fazendo-o 

implementar e observar atividades públicas que visem aplicar medidas de proteção 

ambiental para assegurar a qualidade do meio ambiente. Sob esta perspectiva, é de 

ser destacar o conceito anotador por Frederico Augusto Di Trindade Amado171: 

A definição do ZEE vem estampada no artigo 2.º, do Decreto 
4.297/2002, sendo o instrumento de organização do território a ser 
obrigatoriamente seguido na implementação de planos, obras e 
atividades públicas e privadas, estabelecendo medidas e padrões de 
proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental 
dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, 
garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 
condições de vida da população. Note-se que, por exemplo se o 
zoneamento ambiental vedar a instalação de determinada indústria 
química em zona onde a empresa deseje operar, é defesa a 
concessão de licença de operação ambiental nessa área, nos termos 
do artigo 20, do regulamento, não sendo possível inclusive, a 
concessão de crédito oficial. 

Já, de acordo com o Decreto Lei nº 4.297/2002, que estabeleceu os 

critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico no Brasil, o objetivo geral do 

próprio ZEE é: 

Art. 3º. O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, 
as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, 
programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, 
utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do 
capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Parágrafo único.  
O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará 
em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos 
ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de 
exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive 
a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes 
gerais. 

                                            
171 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. São Paulo: 
Método, 2016. p. 126. 
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E no artigo 4º do Decreto Lei nº 4.297/2002, denota-se critérios a serem 

observados para elaboração e implementação do ZEE: 

Art. 4º.  O processo de elaboração e implementação do ZEE: I - 
buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas 
a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos 
naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência 
do reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus 
componentes; II - contará com ampla participação democrática, 
compartilhando suas ações e responsabilidades entre os diferentes 
níveis da administração pública e da sociedade civil; e III - valorizará 
o conhecimento científico multidisciplinar. 

Denota-se das lições doutrinárias e da interpretação do dispositivo legal, 

que o ZEE proceder-se-á pela divisão do território em zonas, atendendo as 

necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais, 

orientando-se pelos princípios basilares da utilidade e simplicidade. O Zoneamento 

Ambiental ainda poderá dar-se como Zoneamento Industrial, cujo objetivo, segundo 

Amado (2016, p. 130) é de que: “As zonas de uso estritamente industrial destinem-

se, preferencialmente, à localização de estabelecimentos industriais [...]”. Assim, 

todos os resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações e qualquer atividade 

ou evento que possa causar um dano ao ambiente, ao bem-estar ou à segurança 

das populações, fiquem deslocados da Sociedade e do meio comum. 

 

 

4.2.6 Avaliação Ambiental Estratégica - AAE 

Cumpre, inicialmente, apresentar uma introdução epistêmica da Avaliação 

Ambiental Estratégica, cuja abordagem teórica e aplicativa suceder-se-á de forma 

mais concreta no capítulo seguinte, onde ficará possível verificar a sua aplicabilidade 

na gestão de riscos ambientais na perspectiva do Direito dos Desastres, como 

alternativa precedente a originar a concretização dos princípios elementares do 

Direito Ambiental. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

ANTROPOCÊNO, DESENVOLVIMENTISMO, CRESCIMENTISMO E 

JUSTIÇA AMBIENTAL: vulnerabilidade socioambiental aos riscos 

de desastres ambientais 

 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DO 

DESENVOLVIMENTISMO E CRESCIMENTISMO 

A vulnerabilidade social do meio ambiente decorre, entre outras razões, 

em virtude do próprio crescimento populacional e o desenvolvimentismo da 

Sociedade, visto que esta acaba por adentrar as margens das áreas de proteção 

ambiental de forma direta ou indireta, provocando a ocorrência de desastres 

concomitantes ou futuros. 

A exploração exagerada da natureza existe desde os primórdios da 

organização em Sociedade, sendo que, contudo, somente no século XIX é que 

medidas concretas de proteção passaram a ser tomadas em razão do risco do 

desaparecimento dos sítios naturais renováveis, até então ameaçados pela 

expansão das atividades econômicas. Isto porque a redução dos conflitos sociais e a 

compatibilização entre o capitalismo de mercado e a democracia política 

construíram-se na base do acordo entre a classe operária aceitante da econômica 

de mercado e a propriedade privada em troca da extensão do estado de bem-estar 

social.172 

Ainda, segundo Phillippe Léna e Elimar Pinheiro Nascimento: 

Com o fim das altas taxas de crescimento (e o encolhimento das 
taxas de lucro do capital), os governos enfrentaram forte contestação 
social. Recorreram sucessivamente a três soluções: a inflação, a 
dívida pública, a dívida privada. A flexibilização monetária foi uma 
tentativa de evitar o desemprego e os conflitos, mantendo o consumo 
e o processo de negociação com os sindicatos, então poderosos. 
Mas a inflação, ao desvalorizar o patrimônio dos detentores de ativos 
financeiros, provocou sua reação, bem como a dos donos de 
empresas, que queriam restaurar suas margens de lucro por meio da 

                                            
172 LÉNA, Phillippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Enfrentando os limites do crescimento: 
sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 25. 
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diminuição dos seus custos. Exerceram, assim, uma pressão sobre 
os governos para que controlassem a inflação. O desemprego 
aumentou, abrindo a porta para o arrocho salarial, alimentando um 
círculo vicioso, no qual a forte demanda por empregos colocava 
sindicatos e trabalhadores em posição de fraqueza.173 

Os anos setenta representam um ponto chave de mudança na percepção 

crítica social-ecológica vez que não conseguiu oferecer uma solução política para 

vítimas do arrocho salarial e do desemprego. Contudo, a classe operária, os 

assalariados em geral, mas também os comerciantes, engajados pelo objetivo de 

restaurar o progresso contínuo do consumo. Consequentemente, a manifesta 

vontade da produção de riqueza incorre na falta de percepção social acerca da 

degradação do meio ambiente vez que o anseio pelo crescimento econômico 

impossibilita o raciocínio comum da importância das medidas de prevenção e 

proteção ambiental.174 

Tão somente a partir de 1987 que o pensamento social-ecológico ganhou 

contrastes de importância no cenário internacional, o qual lhe conferiu maior 

reconhecimento. Para Phillippe Léna e Elimar Pinheiro Nascimento, a continuação 

do crescimento econômico induziu a degradação ambiental: 

Não só as convenções internacionais (e os reais progressos da 
conscientização em torno da questão ecológica desde a Rio 1992) 
não conseguiram frear a degradação ambiental, como esta passou 
por um processo de aceleração. As emissões de CO², que 
aumentavam o ritmo de 1,3% ao ano durante os anos noventa, 
passaram a aumentar ao ritmo de 3,3% ano durante os anos 2000. 
Desde os anos sessenta, o PIB mundial foi multiplicado por cinco, o 
que significa um aumento considerável do consumo de recursos e da 
produção de lixo (incluindo as emissões), e continuou crescendo ao 
ritmo de 3,7% durante os anos 2000. Se continuar assim, terá sido 
multiplicado por dois em 2030 e quase cinco em 2050. A pegada 
ecológica, que representava 0,60 planetas em 1960, alcançou 1,47 
em 2007 e poderia chegar a 2,5 em 2030.175 

Luiz Marques alerta que o mercado tem por objetivo tão somente o 

crescimento econômico sem precedentes, sendo que as medidas e pensamentos na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável colocados em segundo plano quando 

                                            
173 LÉNA, Phillippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Enfrentando os limites do crescimento: 
sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 25. 
174 LÉNA, Phillippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Enfrentando os limites do crescimento: 
sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 27. 
175 LÉNA, Phillippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Enfrentando os limites do crescimento: 
sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 27. 
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do cruzamento com os interesses pessoais: 

A única precificação operada pelo mercado é a da relação entre 
custos econômicos e taxa de lucro. Assim, por exemplo, enquanto os 
combustíveis fósseis forem disponíveis a preços que garantam uma 
margem de lucro, o capitalismo fará uso deles, qualquer que seja seu 
custo ambiental. A Redução Certificada de Emissões (RCE), os 
moribundos “créditos de carbono” suscitados pelo Protocolo de 
Kyoto, a serem negociados no mercado internacional, oferece outra 
demonstração da falácia de atribuir aos mecanismos de mercado do 
poder de induzir espontaneamente a redução das emissões de gases 
de efeito estufa.176 

A vulnerabilidade social do meio ambiente, nestes termos, incorre na falta 

de preocupação com as medidas de prevenção e precaução quando se envolvem 

questões econômicas do sistema capitalista privado. Uma solução na ótica da justiça 

ambiental apontada pela doutrina caracteriza-se pela necessidade de oportunizar um 

pós-desenvolvimento através do engajamento da ética ecológica do sistema de 

governança, conforme elucida Phillippe Léna e Elimar Pinheiro Nascimento177: 

A primeira reação de muitas pessoas quando entram em contato com 
o pensamento decrescentista é levantar a questão da pobreza e das 
enormes necessidades de crescimento existentes (saneamento 
básico, moradias decentes, hospitais, escolas, infraestruturas etc.). 
Isso, com certeza, provocará um aumento da pegada ecológica, seja 
qual for o sistema econômico adotado, que deverá ser compensado 
por uma diminuição em outros setores da economia. Contudo, a 
proposta é de sair do referencial econômico vigente, não de fazer 
simplesmente uma melhor distribuição do produto nacional. Se 
formos pensar o “desenvolvimento” dos países mais pobres de 
acordo com o modelo ocidental, a situação global será insustentável. 
Por não estarem ainda presos aos macrossistemas técnicos e 
financeiros e seus pesados determinismos, eles têm uma 
oportunidade de passar mais facilmente e mais diretamente para o 
pós-desenvolvimento. 

A sustentabilidade, na perspectiva dos desafios de governança ambiental 

apresentada com base nas questões anteriormente elucidadas, contempla a 

necessidade da adoção de medidas que efetivem de forma terminativa a questão da 

necessidade de adoção de alternativas que viabilizem a prevenção e proteção do 

meio ambiente como instrumentos de utilização eficaz como a utilização da 

                                            
176  MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. São Paulo: Editora da Unicamp, 2015. p. 
477. 
177 LÉNA, Phillippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Enfrentando os limites do crescimento: 
sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 35. 
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Avaliação Ambiental Estratégica para o planejamento de apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável.178 

José Eli da Veiga elucida bem o embate entre as questões de proteção 

ambiental e o crescimento econômico ao analisar a posição dos globalistas: 

Enquanto os melhores globalistas mostram a crescente importância 
de problemas mundiais que engendram cada vez mais consciência 
sobre o destino comum da humanidade, os melhores céticos alertam 
para a contínua primazia de interesses nacionais e de fatos culturais 
que dão sentido às identidades socioterriotirais. Tanto quanto os 
primeiros insistem no crescimento explosivo dos mercados 
financeiros durante o último quarto do século passado, seus 
contestadores enfatizam a organização das economias reais, 
lembrando das insignificantes mudanças nas proporções entre 
comércio e PIB ao longo de todo o século, ou das raízes geográficas 
multinacionais.179 

A adoção das políticas básicas de prevenção e proteção ao meio 

ambiente instigam os desafios da governança e gestão de riscos ecológicos, 

passando-se a empreender uma transição para um processo de desenvolvimento 

sem crescimento, o que exige, fatalmente, um choque de altruísmo. A melhor 

alternativa, ainda sobre essa perspectiva, seria a incrementação da consciência 

coletiva sobre os problemas ambientais de forma mais acelerada engajado pelo 

apoio político. A maior dificuldade que se apresenta, neste caso, é saber se o tempo 

necessário para que o processo de institucionalização não seja superior ao ritmo que 

se propaga a degradação ambiental, principalmente no que concerne ao 

aquecimento global.180 

José Eli da Veiga comenta sobre o constante crescimento econômico e a 

escassez de recursos: 

[...] a contradição entre o atual imperativo do crescimento econômico 
e a finitude dos recursos do planeta acabará por se resolver de 
alguma maneira. Impossível prever, entretanto, se essa solução 
decorrerá de uma governança cada vez mais esclarecida do 
desenvolvimento, de hecatombes provocadas por catástrofes 
ambientais, ou de alguma outra saída mais difícil de se imaginar. 

                                            
178 LÉNA, Phillippe; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro. Enfrentando os limites do crescimento: 
sustentabilidade, decrescimento e prosperidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p. 35. 
179 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável:  o desafio no século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. p. 145. 
180 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável:  o desafio no século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. p. 148. 



105 
 

 

Nada disso pode ser antecipado por duas razões bem singelas. 
Primeiro, porque ainda está engatinhando o conhecimento científico 
sobre a conexão entre os fenômenos humanos e ecológicos. 
Segundo, porque esse limitado conhecimento científico já indica a 
completa indeterminação dos sistemas adaptativos complexos, como 
são os sistemas vivos. Para prazos estimados em gerações, em vez 
de anos ou décadas, de nada valem as projeções do passado 
recente, por mais argutas que consigam ser.181  

A vulnerabilidade do meio ambiente mostra-se, por conseguinte, como 

uma situação volátil. De um lado, incorre a responsabilidade social e legal do 

coletivo intervir pela proteção do bem jurídico comum como forma de perpetuação 

da vida, de outro lado encontra-se a corrida pelo desenvolvimento econômico na 

perspectiva capitalista do interesse privado. O desenvolvimentismo da Sociedade, 

por consequência, implica no crescimentismo populacional, o que sobrepõe perante 

a vulnerabilidade socioambiental, ampliando o risco de desastres ambientais. 

  

 

5.1.1 Vulnerabilidade urbana aos desastres ambientais 

A vulnerabilidade urbana perfaz o crescimento social, ora referenciado 

através do crescimento territorial das cidades e aumento gradativo da população, 

que passa a ocupar áreas anteriormente configuradas para a natureza, o que exige 

por imposição da sobrevivência que se faça a exploração dos recursos naturais 

disponíveis. A principal problemática se apresenta quando a exploração transpassa o 

comum e passa a ser realizada de forma indiscriminada e sem planos de prevenção 

de riscos, combate aos desastres e medidas de reparação dos prejuízos.  

Ou seja, em termos de vulnerabilidade urbana, ao menos grande parte 

dos desastres poderia ser prevista, ou pelo menos imaginada, em decorrência da 

exploração ambiental inconsequente. A extinção de recursos faz com que a 

população ali estabelecida tenha necessidade de deslocar-se para outros campos 

territoriais com vias a evitar o esgotamento das medidas mais básicas de amparo ao 

mínimo comum necessário para a sobrevivência, ainda mais em decorrência de um 

sistema capitalista que afasta o Estado da tutela equitativa do povo. 

Sobre o temor da vulnerabilidade, Cheila da Silva e Ricardo Stanziola 
                                            
181 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável:  o desafio no século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010. p. 149. 
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Vieira apontam que: 

Pode-se dizer que vivemos em uma sociedade de risco, isto porque, 
se está sob o domínio de ameaças as quais geram insegurança e 
incerteza, relacionadas à imprevisibilidade das consequências da 
evolução tecnológica. Este risco está relacionado ao processo de 
industrialização/modernização e “se as últimas décadas trouxeram 
guerras, ataques terroristas e crises financeiras, elas também 
mostraram ao homem a evolução tecnológica e as suas infinitas 
possibilidades.182 

Estima-se que cerca de 175 milhões de pessoas vivem fora de seus 

países de origem, sendo que a grande maioria se trata de Migrantes econômicas 

que podem estar fugindo da pobreza ou mesmo miséria total do seu país natural. 

Contudo, os Migrantes ainda se mostram como força importante para 

desenvolvimento do seu país, uma vez que anualmente enviam aproximadamente 

80 bilhões de dólares para nações em desenvolvimento, ainda mais em comparação 

aos 50 bilhões de dólares que esses países recebem de ajuda mundial.183  

A New Economics Foundation realizou um estudo que concluiu que 

atualmente o número de refugiados ambientais é muito mais elevado do que o de 

refugiados da guerra ou de perseguições políticas e religiosas, inclusive podendo 

atingir o número de 20 milhões de pessoas por ano. Nessa perspectiva, até o ano de 

2050, mais de 150 milhões de pessoas serão deslocadas em razão dos impactos e 

mudanças climáticas, tornando-se maior causa de instabilidade global.184 

Ainda segundo apontam Sue Roaf, David Crichton et al: 

A migração vem sendo vista, tradicionalmente, como uma “reação” 
aos desastres ambientais, mas em uma época em que nós temos as 
ferramentas e as metodologias para prever, e imaginar futuros 
impactos, a movimentação dos povos deve ser desenvolvida como 
uma ferramenta “proativa”.185 

Os autores seguem sugerindo medidas de prevenção que poderiam 

                                            
182 CARNEIRO, Cheila da Silva dos Passos; VIEIRA, Ricardo Stanziola. Vulnerabilidade ambiental e 
os desafios de gestão dos riscos de desastres ambientais. In: Estado transnacionalidade e 
sustentabilidade: consumo sustentável, agroindústria e recursos hídricos. v. 4. ISBN: 978-85-7696-
227-4. Itajaí: Univali, 2018. p. 150. 
183 ROAF, Sue et al. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas. Tradução de: 
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 229. 
184 ROAF, Sue et al. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas. Tradução de: 
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 229. 
185 ROAF, Sue et al. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas. Tradução de: 
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 229. 
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efetivar-se como potenciais combatentes dos desastres ambientais, seja na 

prevenção de riscos ou como instrumentos repressivos dos efeitos: 

Uma das habilidades de adaptação mais efetiva que nossa 
sociedade poderia desenvolver talvez fosse o treinamento eficaz de 
modeladores do clima para informarem uma geração de tomadores 
de decisão, e as comunidades a que eles servem, e minimizar os 
impactos das mudanças climáticas sobre as populações. Porém, 
tudo dependeria de quem estivesse sendo afetado, porque todos nós 
sabemos que as decisões políticas humanitárias muitas vezes não 
rendem votos, independentemente de quem esteja poluindo. Essas 
informações também poderiam ir de encontro aos interesses 
arraigados de alguns políticos e de algumas indústrias.186 

A importância da adoção de medidas preventivas é amplamente 

reconhecida pelos juristas mais renomados. Recentemente, ao comentar sobre os 

desastres ocorridos no Brasil na abertura da sessão do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, tais como o rompimento da barragem em Brumadinho 

(Minas Gerais) e o Incêndio no Centro de Treinamento do Clube de Regatas 

Flamengo (Rio de Janeiro), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, fez 

forte apelo a medidas que efetivem a punição dos causadores: 

Eu queria iniciar esta sessão extraordinária enviando, em nome de 
todos os conselheiros no MPF, condolências às vítimas, aos seus 
familiares e à toda a população brasileira, porque estamos vendo 
uma sucessão de fatos e desastres evitáveis, preveníveis e 
precisamos estar atentos a eles para que as instituições de controle, 
fiscalização e punição realmente funcionem no Brasil", disse Raquel 
Dodge.187 

É bem verdade que o impacto econômico relativo aos eventos climáticos 

acaba por ser influenciado direta ou indiretamente por uma série de fatores, desde a 

grande diferença do valor agregado a uma vida em diferentes regiões do mundo até 

os múltiplos impactos que resultam da interação de muitos fatores e eventos em 

regiões específicas.188  

                                            
186 ROAF, Sue et al. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas. Tradução de: 
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 230. 
187 CURY, Teo. Estamos vendo sucessão de desastres evitáis e preveníveis. Jornal O Estado de 
São Paulo. 08 fev. 2019. Disponível em: https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,estamos-
vendo-sucessao-de-desastres-evitaveis-e-preveniveis-diz-raquel-dodge,70002713822?utm_source= 
facebook%3Anewsfeed&utm_medium=social-organic&utm_campaign=redes-sociais%3A022019%3A 
e&utm_content=%3A%3A%3A&utm_term&fbclid=IwAR3dx0vlbC-IMr9DykjQDtejxs11KoWbNAu6vSou 
ugvgxIIFBH58k5qkElM. Acesso em: 09 fev. 2019. 
188 ROAF, Sue et al. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas. Tradução de: 
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Pela análise sistêmica de Sue Roaf e David Crichton et al, pode se 

concluir que: 

A relativa vulnerabilidade de um assentamento humano, que pode 
ser demonstrada pelo custo do conserto de um imóvel ou pelas taxas 
de mortalidade durante períodos de secas ou de chuvas fortes, pode 
aumentar muito com o agravamento de fatores que contribuem para 
essas mortes ou prejuízos, como, por exemplo, a incidência de solo e 
água poluída, até a relativa exposição de uma comunidade à ameaça 
de enchente ou estiagem na região.189 

A questão primordial é que o homem sempre usufruiu dos recursos 

naturais de forma desenfreada, em busca do desenvolvimento e do progresso 

econômico com o fim de garantir uma boa qualidade de vida e bem-estar. Essa 

constante busca por qualidade de vida fez com que o homem usufruísse dos 

recursos naturais, degradando a natureza e, simultaneamente, causando um 

desequilíbrio artificial no meio em que vive. Quando se tomou consciência da finitude 

destes recursos, o ser humano mudou sua postura e passou a buscar formas de 

usufruir do meio ambiente sem degradá-lo, tendo em vista que estes fatores podem 

não só afetar a qualidade de vida como incorrer em ameaça à própria espécie 

humana.190 

A instituição de normas jurídicas e políticas nacionais que visem 

assegurar a proteção da vulnerabilidade socioambiental decorrem da própria 

mudança da Sociedade no período em que transpassa a mera exploração dos 

recursos de forma desenfreada para uma evolução valorativa da finitude exploratória 

da natureza e a possível (provável) extinção absoluta da herança natural. Fernanda 

de Salles Cavedon retrata a evolução dos direitos como consequência das 

mudanças sociais e, concomitantemente, da incorporação de novos valores. Estes 

direitos passam a se adequar às novas necessidades de ordem jurídica e, com isso, 

reformulam os já existentes, ou seja, são direitos renovados, uma vez que não são 

somente liberados no ordenamento jurídico na proporção em que vão se 

positivando. Há, de fato, um reordenamento sistêmico. É desta maneira que os 

                                                                                                                                        
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 230. 
189 ROAF, Sue et al. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas. Tradução de: 
Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2009. p. 233. 
190 AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes de; BASTINI, Ana Cristina Bacega de. As andarilhagens da 
sustentabilidade no século XXI. 1. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015. p. 77. 
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direitos já existentes se amoldam aos novos anseios sociais e acabam virando 

objetos de positivação. Portanto, remetem-se não só à novos direitos, mas direitos 

renovados.191 

 

 

5.1.2 Responsabilidade da Administração Pública como protetora da 

vulnerabilidade socioambiental 

A vulnerabilidade socioambiental urbana em relação às catástrofes 

ambientais tem por inescusável a gerência de uma governança que prima pela 

aplicação dos princípios da preservação, proteção e prevenção ecológica. Desta 

feita, a redução dos riscos de desastres ambientais mostra-se, na perspectiva legal, 

como obrigação e dever dos entes públicos, conforme assevera Paulo Affonso Leme 

Machado: 

A afirmação incisiva do dever de redução dos riscos de desastres é 
encontrada no início da Lei de Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (Lei 12.608/2012). Não é uma escolha facultativa e 
aleatória do Poder Público, mas é um dever, que pode e deve ser 
cobrado política e judicialmente. Os sujeitos ativos do dever de 
redução dos riscos são os entes públicos: União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 
[...] 
A afirmação de que vivemos numa sociedade de risco, não pode nos 
conduzir a aceitar passivamente a submissão a riscos que afrontam 
o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
que violam sistematicamente o direito à saída qualidade de vida.192 

Ao analisar os avanços urbanos, Daniella Maria dos Santos Dias pondera 

sobre a responsabilidade do poder público: 

A configuração socioespacial de nossas cidades é o resultado de um 
modelo de produção do espaço urbano segregador, desigual e 
excludente, e o sistema jurídico e por consequência, o próprio 
Estado, têm papéis estratégicos nos processos de consolidação 
desses espaços de vida. 
A potencialidade de revertermos o quadro de aguda desigualdade 
em que se construíram nossas cidades, pautadas sobretudo por um 
profundo estigma territorial, passa pela possibilidade de 

                                            
191 CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade. Florianópolis: 
Visual Books, 2003. p. 58. 
192 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014. p. 1235. 
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compreensão do direito estatal, em que a linguagem jurídica nos 
explica o que é legal/ilegal, formal/informal, permitido/proibido, 
planejado/não planejado. É a ordem jurídica que finalmente define 
quem são os “violadores da ordem urbanística” e por consequência, 
quem tem ou quem nunca poderá ter acesso ao direito à cidade.193 

O efetivo exercício do direito à cidade apresenta como necessário que os 

governos locais adotem um novo paradigma da justiça socioambiental com base no 

disposto na norma constitucional, sendo necessária a atribuição de participação 

política de associações representativas para o planejamento urbano, com o fim de 

cumprir os princípios constitucionais que condicionam a criação de espaços urbanos 

democráticos e sustentáveis, buscando resolver os problemas da população. Ou 

seja, faz-se necessário um planejamento de concretização da ética pública com 

reflexo na necessária mudança na forma como a administração gerencia as políticas 

de desenvolvimento urbano.194 

Paulo Affonso Leme Machado indica ser necessário que se enfatize a 

adoção de medidas de prevenção nas diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Defesa Civil como dever da administração pública: 

As diretrizes são as estradas pelas quais há de se caminha na 
implementação da Política Nacional de Proteção e de Defesa Civil. 
Enfatiza-se a atuação articulada dos entes federados, a adoção da 
bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção; 
o planejamento com base em pesquisas e estudos; a participação da 
sociedade civil; a abordagem sistêmica das ações de prevenção com 
outras ações e a prioridade das ações preventivas relacionadas à 
minimização dos desastres.195 

A Lei nº 12.608/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, delimitando-se acerca do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e do 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, cuja atuação abrange desde as 

ações de prevenção até a recuperação dos desastres, assim descrito pelo em seu 

                                            
193 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL. 30 anos da Constituição Ecológica: 
desafios da governança ambiental. In: Instituto O Direito por um Planeta Verde. São Paulo, 2018. 
p. 40. Disponível em: http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20180702143948_72 
22.pdf. Acesso em: 10 nov. 2018.   
194 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL. 30 anos da Constituição Ecológica: 
desafios da governança ambiental. In: Instituto O Direito por um Planeta Verde. São Paulo, 2018. 
p. 40. Disponível em: http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20180702143948_72 
22.pdf. Acesso em: 10 nov. 2018 
195 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2014. p. 1236. 
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art. 3º: 

Art. 3º. A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa 
civil. 
Parágrafo único.  A PNPDEC deve integrar-se às políticas de 
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio 
ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, 
geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais 
políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

Alinhado à mesma linha de raciocínio, o legislador tratou de exemplificar 

todos os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, assim descritos 

na norma legal, com vistas a reduzir os riscos dos desastres, prestar assistência às 

populações atingidas, recuperar as áreas afetadas, incorporar a redução de riscos e 

promover ações e medidas de proteção e defesa civil, identificar as ameaças e 

vulnerabilidades, monitorar eventos naturais potencialmente causadores dos 

desastres: 

Art. 5º.  São objetivos da PNPDEC:  
I - reduzir os riscos de desastres;  
II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por 
desastres;  
III - recuperar as áreas afetadas por desastres;  
IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de 
proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do 
planejamento das políticas setoriais;  
V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;  
VI - estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os 
processos sustentáveis de urbanização; 
VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, 
suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou 
reduzir sua ocorrência; 

Seguidamente, o art. 5º da Lei nº 12.608/2012 aponta a taxatividade do 

rol de ações preventivas, que visem monitorar eventos naturais causadores dos 

desastres, bem como produzir alertas antecipados sobre a possível ocorrência, além 

de práticas que visem estimular medidas de ordenamento da ocupação do solo, 

combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e, concomitantemente, 

desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre, orientando as 

comunidades a adotar comportamentos adequados perante a preservação do meio 

ambiente ao integrar informações capazes de subsidiar os órgãos do SINPDEC:  
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VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, 
biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores 
de desastres; 
IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência 
de desastres naturais; 
X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, 
tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, 
dos recursos hídricos e da vida humana; 
XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de 
risco e promover a realocação da população residente nessas áreas; 
XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em 
local seguro; 
XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de 
desastre; 
XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados 
de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a 
autoproteção; e 
XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos 
do SINPDEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de 
eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio 
ambiente. 

Ainda, segundo Caroline Margarida, Cristiane Aparecida Nascimento e 

Emerson Neri Emerim196 a finalidade da Defesa Civil estabelece-se na seguinte 

forma “[...] O direito natural à vida e a incolumidade foi formalmente reconhecido 

pela Constituição da República Federativa do Brasil. Compete à Defesa Civil a 

garantia desse direito, em circunstâncias de desastre.”  

E do mesmo modo, Caroline Margarida, Cristiane Aparecida Nascimento e 

Emerson Neri Emerim 197 destacam o objetivo geral da Defesa Civil: 

O objetivo geral da Defesa Civil é a redução de desastres. A redução 
de desastres é conseguida pela diminuição da ocorrência e da 
intensidade dos mesmos. Elegeu-se, internacionalmente, a ação de 
“reduzir”, porque a ação de “eliminar” definiria um objetivo inatingível. 

 Uma das inovações trazidas pela Lei nº 12.608/2012 é, propriamente, a 

distribuição das competências dos entes federativos, consagrada pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, conforme demonstrado anteriormente, 

sendo estabelecido aos Municípios a competência de incorporar ações de proteção 

                                            
196 MARGARIDA, Caroline; NASCIMENTO, Cristiane Aparecida. EMERIM, Emerson Neri. Manual de 
Defesa Civil. Florianópolis: CEPED/UFSC, 2009. p. 16. 
197 MARGARIDA, Caroline; NASCIMENTO, Cristiane Aparecida. EMERIM, Emerson Neri. Manual de 
Defesa Civil. Florianópolis: CEPED/UFSC, 2009. p. 16. 
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e defesa civil no planejamento municipal, identificar áreas de risco de desastres, 

elaborar plano de contingência, elaborar plano de implementação de obras e 

serviços para redução de riscos de desastre e, assim, verificar e adotar todas as 

medidas necessárias à prevenção das possíveis áreas de risco, assim descritos no 

art. 8º da Lei 12.608/2012: 

Art. 8º.  Compete aos Municípios: 
I - executar a PNPDEC em âmbito local; 
II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação 
com a União e os Estados; 
III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento 
municipal; 
IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 
V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar 
novas ocupações nessas áreas; 
VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade 
pública; 
VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o 
caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das 
áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 
VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à 
população em situação de desastre, em condições adequadas de 
higiene e segurança; 
IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência 
de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e 
alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de 
desastres; 

O Art. 8º da Lei nº 12.608/2012 segue elencando práticas que assegurem 

a mobilização e capacitação de radioamadores, treinamento de exercícios 

simulados, promover a avaliação dos danos e prejuízos das áreas atingidas, assim 

como levar informações aos órgãos públicos, estimulando a participação de 

entidades privadas na prevenção dos riscos e combate aos desastres: 

X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na 
ocorrência de desastre; 
XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de 
Contingência de Proteção e Defesa Civil; 
XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em 
situações de desastre; 
XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas 
por desastres; 
XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de 
desastres e as atividades de proteção civil no Município; 
XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de 
voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e 
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associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e 
promover o treinamento de associações de voluntários para atuação 
conjunta com as comunidades apoiadas; e 
XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por 
desastres.  

Ditos limites de competência e jurisdição regulam a atividade da Defesa 

Civil e a própria Política de Defesa Civil nos âmbitos federativos, preservando sua 

formalização da maneira adequada, sem que haja conflito de interesses em 

determinados casos, o que se vislumbra em um sistema de proteção e 

diligenciamento de atividades denominadas ao interesse público.198  

As atividades da Defesa Civil no âmbito municipal têm natureza jurídica 

de atividades administrativas de serviço de utilidade pública prestados à coletividade 

em geral e individualmente quando presente algum dano efetivo ou em potencial ao 

meio ambiente, precisando da atuação do órgão público na prevenção, precaução 

ou reparação, a depender do caso apresentado. Dita atuação é fatalmente vista 

como atividade de segurança pública uma vez que no seu limite de atuação, a 

Defesa Civil no âmbito municipal atua diretamente na execução da Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil no município, atuando diretamente na coordenação das 

ações do SINPDEC no limite territorial local.199 

Por via de consequência, no âmbito do Direito Ambiental, não se vê 

uniformidade na identificação de princípios específicos, seguindo-se a sua aplicação 

através da análise do caso concreto, sendo sempre favorável à proteção ambiental, 

a prevenção, precaução e reparação de eventuais danos ambientais, deste modo, n 

capítulo seguinte, discorrer-se-á acerca da competência da Defesa Civil, no âmbito 

municipal, para autorizar intervenção ou supressão eventual de baixo impacto 

ambiental em área de preservação permanente. 
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5.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DESAFIOS NA ERA DO 

ANTROPOCÊNO 

O desenvolvimento sustentável, na medida em que o ordenamento 

jurídico se adequa às mudanças sociais, apresenta-se como o primordial conceito de 

evolução do pensamento humano sobre a finitude dos recursos naturais geológicos 

e hídricos. A sustentabilidade figura como um dos temas de maior destaque nas 

discussões de medidas que possibilitem a prevenção dos riscos de desastres e 

alternativas para reparação do prejuízo de suas consequências. É o que, de fato, faz 

com que hajam direitos renovados, ou seja, o planejamento consistente de 

instrumentos que possibilitem a exploração dos recursos com a garantia da 

qualidade de vida, sem que haja degradação ambiental. 

O desenvolvimento sustentável, na temática contemporânea, mostra-se 

como um verdadeiro paradigma axiológico, ou seja, um elemento de análise 

valorativa social, sendo necessário reunir determinados aspectos lineares, como a 

determinação ética e jurídica-institucional, assim prevista pelo art. 3º da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

O artigo 170 da CRFB/88 também elenca como garantia da Ordem 

Econômica e Financeira os princípios gerais da atividade econômica, assim 

registrado com destaque:  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios:  
[...]  
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação; 

Já o Capítulo VI da Carta Constitucional é dedicado exclusivamente ao 
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Meio Ambiente e a regulação de princípios, medidas, direitos e obrigações que 

assegurem sua proteção como bem jurídico, inicialmente intituladas pelo art. 225: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

O parágrafo primeiro do art. 225, da CRFB/88, confere o dever ao Poder 

Público de efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, traçando 

condutas específicas que devem ser preservadas: 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;  
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

A previsão constitucional e delimitação jurídico-institucional visam 

assegurar, às gerações presentes e futuras, o ambiente favorável ao bem-estar, 

assim monitorados pode determinados indicadores qualitativos, praticamente 

erradicando a subjetividade ou diminuindo-a ao menor nível possível. É a própria 

determinação ética e jurídico-institucional que possibilita a responsabilização objetiva 

do Estado pela prevenção e também precaução, de modo que as medidas sejam 

tomadas antes do acontecimento dos desastres e dos impactos da exploração 
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desenfreada dos eventos danosos. A determinação ética e jurídico-institucional 

também possibilita a ampliação da sindicabilidade das escolhas públicas e privadas, 

com o fim de neutralizar vieses e mitos comuns, tal como armadilhas falaciosas do 

poder público, com o objetivo de promover o desenvolvimento material e imaterial.200 

O que importa na Sociedade contemporânea é que a sustentabilidade 

sirva como norte do desenvolvimento, não o contrário. Ou seja, o desenvolvimento 

social, econômico e cultural deve partir de preceitos da sustentabilidade, 

presumindo-se que as ações se produzam de acordo com a limitações jurídico-

institucionais de proteção meio ambiente. Juarez Freitas faz importantes 

considerações sobre a sustentabilidade com princípio constitucional subjetivo: 

Concebido desse modo, isto é, como determinação ético-jurídica, o 
princípio constitucional da sustentabilidade estatui, com eficácia 
direta e imediata, em primeiro lugar, o reconhecimento da titularidade 
dos direitos daqueles que ainda não nasceram. Em segundo lugar, 
impõe assumir a ligação de todos os seres, acima das coisas, e a 
inter-relação de tudo. De fato, uma das lições mais significativas das 
ciências ambientais é de que todas as coisas são interdependentes. 
Em terceiro lugar, o princípio determina sopesar os benefícios, os 
custos diretos e as externalidades, ao lado dos custos de 
oportunidade, antes de cada empreendimento.201 

Sobre a evolução do Estado na persecução da proteção ambiental, Délton 

Winter de Carvalho indica a transformação em um Estado de Direito Ambiental: 

A inserção da proteção ambiental como objetivo fundamental do 
Estado repercute no surgimento da “hipótese do Estado de direito 
ambiental”, cuja finalidade consiste na defesa do ambienta e na 
promoção da qualidade de vida. Trata-se do Estado comprometido 
com a sustentabilidade ambiental. Acompanhando esse fio condutor, 
Paulo de Castro Rangel descreve o Estado de direito ambiental sob 
um critério estrutural-funcional, no qual, quanto à estrutura do Estado 
nas relações entre este e sociedade, surge um Estado que 
ultrapassa o modelo intervencionista inspiração keynesiana, 
promovendo uma postura de transação-negociação direta com os 
singulares cidadãos e demais pessoas jurídicas. Há um estimulo à 
participação cidadã por meio de órgãos com ou sem capacidade 
organizativa e reinvidicativa. Para o mesmo autor, já no que diz 
respeito ao ponto de vista funcional, o Estado assume novas tarefas, 
tais como a defesa do meio ambiente e a promoção da qualidade de 
vida, que consistem em fins qualitativa e substancialmente diversos 

                                            
200 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 34. 
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dos anteriores (Estado de direito e Estado social), muitas vezes, 
inclusive, conflitantes com estes.202 

Desta forma, o Estado democrático ambiental e, propriamente, o direito 

ambiental consistem em alterações estruturais havidas no Estado e no direito para 

reagir à Sociedade de risco, ou seja, aos riscos dos desastres naturais e impactos 

da exploração descontrolada dos recursos naturais. Importante, ainda, destacar a 

reflexão de Délton Winter de Carvalho sobre a temática do Estado moderno: 

Na verdade, pode-se seguramente concluir que o Estado ambiental 
consiste em um processo de ecologização das estruturas do sistema 
político em acoplamento com a dinâmica da sensibilização do direito 
às irritações ecológicas (na ecologização do direito). 
Contemporaneamente, pode-se dizer, ainda, que os “sistemas 
parciais procuram nas tecnologias clássicas do Estado de direito 
constitucional uma última “resposta” ou “reflexão” para os conflitos de 
racionalidades. Portanto, a partir da constitucionalização da matéria 
ambiental (art. 225), o Estado (ambiental) tem a função de integração 
dos vários discursos existentes na sociedade, limitando os conflitos 
intersistêmicos e orientando a reflexão sistêmica sob a perspectiva 
moral dos direitos fundamentais como um “superdiscurso social”.203 

Pode-se dizer, assim, que o desenvolvimento sustentável, enfrenta como 

desafios na era do antropocêno (i) crescimento populacional; (ii) o desenvolvimento 

urbano desenfreado; (iii) a inescusável exploração clandestina e inconsequente dos 

recursos naturais; (iv) a resistência da Sociedade em relação a percepção da 

necessária adoção da sustentabilidade como premissa inicial da exploração 

ambiental e não posterior ou secundária. A sustentabilidade se volta para a própria 

preservação da vida e do bem-estar, e para que exista um meio ambiente saudável e 

equilibrado, se faz necessário que atitudes sustentáveis se tornem parte do 

cotidiano. Deve-se, portanto, haver a consciência de que os recursos naturais só 

tendem a diminuir com o passar dos anos, enquanto a população aumentará e, por 

consequência disso, aumentará o impacto ambiental realizado pelas ações humana. 

Logo, é iminente a necessidade de se haver uma conscientização individual do 

Homem para que haja sustentabilidade, com foco no reflexo que as atitudes 
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humanas podem gerar para toda a coletividade.204 

 

 

5.2.1 Conceituação social de sustentabilidade 

A Sustentabilidade, também vista como Desenvolvimento Sustentável, 

persistindo elementares diferenças entre as duas categorias, conforme 

anteriormente abordado no item 3.2, tem por conceituação uma série de elementos 

que circundam ações que visem proporcionar o combate à exploração ambiental 

inconsciente, preservando-se a finitude dos recursos naturais. A sustentabilidade é 

temática contemporânea do Estado Moderno (Estado de Direito Ambiental), cuja 

atribuição dos caracteres do Estado de Direito e Estado Social transcendem a teoria 

normativa dos Direitos Renovados para ver seus efeitos em aplicação prática. 

Ao discorrer sobre a Sustentabilidade e Crise Ambiental, Sérgio Ricardo 

Fernandes de Aquino e Marcos Leite Garcia a conceituam como sendo: 

[...] a compreensão ecosófica acerca da capacidade de resiliência 
entre os seres e o ambiente para se determinar – de modo sincrônico 
e/ou diacrônico – quais são as atitudes que favorecem a 
sobrevivência, a prosperidade, a adaptação e a manutenção da vida 
equilibrada.205 

A sustentabilidade, do ponto de vista sistêmico, indica que a Sociedade, 

para sair da crise que se alastra, deve transpassar de Sociedade do conhecimento 

para Sociedade do autoconhecimento, com o objetivo de construir articuladamente o 

bem-estar universalizado e da homeostase social, ao tempo em que faz melhor uso 

da capacidade tipicamente humana de projetar e experimentar os fatos que ocorram, 

ou seja, aprender com os erros sem precisar cometê-los e evitar que venham a 

acontecer.206 

Na concepção de Juarez Freitas, existem diversas crises que fazem frente 

às forças objetivas da sustentabilidade, as crises revelam o momento sócio 
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ambiental da Sociedade e traduzem uma falta de consciência social acerca do 

gerenciamento de riscos e do combate precedente, nada mais é do que a falta de 

senso valorativo dos fatores da Sociedade enquanto sua expansão prossegue: 

 
Somente assim reunirá forças objetivas para fazer frente à magnitude 
das múltiplas crises que interagem entre si. Crise sistêmica, que põe, 
não poucas vezes, uma trava de pessimismo em vários analistas. 
Trata-se, sem dúvida, de crise superlativa e complexa. Crise do 
aquecimento global, do ar irrespirável, da desigualdade brutal de 
rende, da favelização incontida, da tributação regressiva e indireta, 
da escassez visível da educação (inclusive ambiental), das doenças 
facilmente evitáveis, da falta de paternidade e maternidade 
conscientes, do stress hídrico global, da regulação inerte, do 
desaparecimento de espécies, da queimada criminosa, da produção 
de resíduos que cresce em ritmo superior ao da população e da 
impressionante imobilidade urbana.207 

Bruno Torquato de Oliveira Naves e Fabíola Ramos Fernandes explicam a 

evolução histórica da conceituação atual de sustentabilidade: 

Embora a defesa da sustentabilidade somente tenha ganhado vulto 
nas últimas décadas do século XX, a palavra foi utilizada pela 
primeira vez na Alemanha, em 1560, na província da Saxônia, sob o 
nome de Nachhaltigkeit. O termo designava a “preocupação pelo uso 
racional das florestas de forma que elas pudessem se regenerar e se 
manter permanentemente.”208 

No entanto, foi somente em 1713, novamente na Saxônia é que a 

sustentabilidade ganhou um conceito mais estratégico, o qual expressava o uso 

consciente da madeira e incentivava o replantio de árvores para preservação. Essas 

atribuições foram fundamentais para que a sustentabilidade alcançasse o destaque 

atual, uma vez que efetivamente demonstram que a preocupação com o 

esgotamento dos recursos naturais e as consequências dos desastres não é nova, 

mas ainda é limitada a determinados indivíduos, ou seja, não se transformou em um 

pensamento coletivo pleno.209 

Sobre a conceituação social da sustentabilidade no ordenamento 
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contemporâneo, Gabriel Wedy destaca: 

Desenvolvimento sustentável é, para além de uma ideia, uma 
referência nos dias atuais. É uma maneira de entender o mundo e 
um método de resolver os problemas globais. Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável certamente vão guiar a diplomacia 
econômica mundial nas gerações que estão por vir. Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável devem propiciar “um crescimento 
econômico socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável”. 
Para se alcançar esses objetivos econômicos, sociais e ambientais, 
deve estar presente a boa governança. Cabe ao Estado exercer 
ações que possibilitem e auxiliem a sociedade a prosperar. Entre as 
ações fundamentais do Estado, estão proporcionar: a saúde e a 
educação; a provisão de infraestrutura como estradas, portos e 
energia; a proteção dos indivíduos contra o crime e a violência; a 
promoção da ciência e da tecnologia; e a implementação da 
regulação para a proteção do meio ambiente.210 

Gabriel Real Ferrer e Paulo Márcio Cruz explicam, ainda, que o conceito 

de Desenvolvimento Sustentável e de Sustentabilidade possuem diferenças 

essenciais: 

A exigência de Sustentabilidade, se verdadeiramente quiser garantir 
o futuro da espécie e progredir na sua “humanização”, supera, salvo 
melhor juízo, o conceito clássico de Desenvolvimento Sustentável. 
Como já mencionado em outros trabalhos científicos dos autores, na 
sua acepção clássica, por Desenvolvimento Sustentável entende-se 
aquele que “satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer 
a capacidade para que as futuras gerações possam satisfazer as 
suas próprias necessidades” ainda que, à margem de outras 
possíveis críticas, o certo é que este conceito tem umas evidentes 
conotações economicistas, já que a questão é gerir adequadamente 
os recursos para garantir a justiça intergeracional, mas nada é dito 
sobre como pôr em ação, não só essa justiça pro futuro, mas 
também a intrageracional, o que resulta imprescindível se a intenção 
real for a de transferir para as futuras gerações em um mundo 
equilibrado.211  

O Desenvolvimento Sustentável (ou sustentabilidade) é, portanto, uma 

ideia de autoconsciência da Sociedade sobre a exploração ambiental e suas 

consequências, uma vez que o bem-estar individual ou mesmo coletivo momentâneo 
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211 FERRER, Gabriel Real; CRUZ, Paulo Márcio. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 
como ampliação de seus fundamentos. In: Sustentabilidade e meio ambiente: efetividades e 
desafios. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 18-19. 



122 
 

 

não pode servir à causa de extinção do próprio ser humano. Isso, logicamente, 

porque o limite de recursos faz presumir que em dado momento as fontes se 

esgotem, é nessa perspectiva que as medidas devem ser precedentes ao 

acontecimento, sobrepondo-se a Sustentabilidade como primeira via em qualquer 

ação ou pensamento que instrumentalize a exploração do meio ambiente. 

 

 

5.2.2 Indicadores normativos da sustentabilidade e desafios frente os 

desastres naturais 

A Sustentabilidade, no panorama socialmente autoconsciente, presume a 

existência de normas reguladoras das ações humanas, que visem combater a 

exploração indiscriminada dos recursos naturais. Para tanto, existem determinados 

indicadores normativos que auxiliam necessariamente a compreensão da 

Sustentabilidade como uma pauta axiológica valorizada em escala global. Ainda 

assim, a aplicação usual da Sustentabilidade em um plano de primeiro grau enfrenta 

diversos desafios frente os desastres naturais, consequência de ações do passado e 

ações contemporâneas que não são controladas. 

Gabriel Real Ferrer e Paulo Márcio Cruz explicam os desafios da 

tipificação eficiente da Sustentabilidade sob o prisma da concretude do Direito, o que 

poderia remeter à ideia de “regressus” da Teoria Pura do Direito Kelsiana: 

Hoje não é mais um desafio exclusivo para a Ciência Jurídica a 
criação e a sistematização de normas capazes de limitar os novos 
poderes transnacionais não alcançados pelo direito estatal. O 
caminho mais complexo e relevante a ser trilhado é o conjunto 
Intersistêmico de relações que o ambiente gera com outros bens e 
valores, principalmente nas perspectivas sociais, econômicas, 
culturais e tecnológicas. 
Atualmente não é mais suficiente somente o desenvolvimento de 
teorias jurídicas complexas e sofisticadas em relação a temas e 
institutos setoriais do fenômeno da convivência humana. É de 
duvidosa utilidade, por exemplo, compreender tecnicamente o 
significado do direito de propriedade se este valor não é entendido e 
relacionado com as suas múltiplas manifestações e inúmeras 
relações que desencadeia, das rotas de colisão, parcial concordância 
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e plena harmonização com outros institutos jurídicos, inclusive nas 
suas repercussões econômicas, culturais e tecnológicas.212 

A Sustentabilidade importa em determinada transformação social, uma 

vez que é um conceito integrador e unificante. Isto é, implica na celebração da 

unidade do homem e da natureza, com origens e destinos comuns, o que pressupõe 

um novo paradigma.213 Esta concepção é justamente a demonstração da adoção de 

uma nova consciência social acerca da importância do meio ambiente, prova disso é 

que o princípio do meio ambiente socialmente equilibrado e sadio é direito 

fundamental preconizado na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, ou seja, esse novo paradigma possui conotação constitucional, sendo que 

ainda existem outros princípios que auxiliam na concretização da vontade do 

legislador.214  

Essa ruptura de paradigmas só é possível, segundo o pensamento de 

Lenio Luiz Streck, através do Estado Democrático de Direito, onde o espaço 

possibilita a discussão de novas matérias, tanto é verdade que a introdução do 

paradigma da Sustentabilidade na promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 mostra a assunção de novas ideológicas ecológicas.215 

Bem verdade é que Desastres são sempre um triste acontecimento em 

determinada comunidade, uma vez que a atingem diretamente em diversos sentidos, 

tais como econômicos, sociais e ecológicos. Desta forma, o Direito dos Desastres 

encontra íntima relação com a própria gestão de risco, com as etapas do ciclo dos 

desastres e, em contraposição, com a Sustentabilidade. Dos ensinamentos do 

professor Daniel Farber, extrai-se que o ciclo dos desastres consiste em 

determinadas fases, como a prevenção e mitigação, resposta e emergência, 

compensação e reconstrução, todas possíveis tão somente em razão da 
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desafios. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 34. 
214 BASTINI, Ana Cristina Bacega de; PELLENZ, Mayara. O paradigma da sustentabilidade: reflexões 
a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988. In: As andarilhagens no século XXI. 1. ed. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2015. p. 23. 
215 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: perspectivas e possibilidades de 
concretização dos direitos fundamentais-sociais no Brasil. In: Novos Estudos Jurídicos. v. 2. 2. ed. 
p. 257-301, agosto, 2003. Disponível em:  https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/ 
336/280. Acesso em: 07 fev. 2019. 
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autoconsciência sustentável.216 

O Direito dos Desastres tem por objetivo realiza a gerência de todas 

essas fases dos eventos negativamente catastróficos, utilizando-se da racionalidade 

jurídica interdisciplinar, ou seja, a transposição das matérias do Direito, 

especialmente Ambiental, Administrativo, Urbanístico, Penal, Civil, Seguro e 

contratos. A autonomia do Direito dos Desastres é intimamente centrada por um 

ciclo de gestão de risco que une todas as fases até a reconstrução ambiental. O 

sistema normativo dessa forma caracteriza-se como centralizado nas Leis nº 

12.340/2010, 12.608/2012, bem como no Decreto-Lei nº 7.257/2010, ora abordadas 

nos capítulos anteriores.217 

Das lições de Austin Sarat, é possível compreender que o Direito dos 

Desastres deve, além das fases apresentadas, lidar com cinco dimensões, sendo 

elas: (i) preservar operacionalidade do Direito; (ii) combater a ausência do Direito; 

(iii) fornecer estabilização e reacomodação das vítimas; (iv) realizar a identificação 

das vítimas e responsáveis; e (v) reduzir a vulnerabilidade;218 

Nessa perspectiva, um desastre naturalmente decorre das 

vulnerabilidades apresentadas, seja social, urbana ou rural, ainda assim insurgem de 

vulnerabilidades sociais e físicas. Tanto que no caso de desastres que derivem de 

atividades econômicas (desastres antropogênicos),219 o fluxo de informações é 

fundamental para a gestão dos riscos através de medidas precedentes, como o 

licenciamento, auditorias, planos e a própria Avaliação Ambiental Estratégica. 

Délton Winter de Carvalho destaca que existe uma elementar diferença 

entre infortúnio e injustiça: 

                                            
216 FARBER, Daniel. Disaster Law and Emerging issues in Brazil. In: Revista de estudos 
constitucionais, hermenêutica e teoria do direito (RECHTD), jan.-jun. 2012. p. 02-15. Disponível 
em: https://research.fit.edu/media/site-specific/researchfitedu/coast-climate-adaptation-library/latin-
america-and-caribbean/brazil/Farber.--2012.--Disaster-Law--Emerging-Issues-in-Brazil..pdf. Acesso 
em: 26 jan. 2019. 
217 CARVALHO, Délton Winter de. O que devemos urgentemente aprender com o novel Direito dos 
Desastres. In: Consultor Jurídico. 29 jan. 2019. Sem página. Disponível em:  https://www.conjur. 
com.br/2019-jan-29/delton-winter-devemos-aprender-direito-desastres?fbclid=IwAR1Ch3p-KqCCxOd 
5SFcfhpGSXGTU_DIAb1AOjGU58O47NZTBooQCOp0CYyA. Acesso em: 06 fev. 2019. 
218 SARAT, Austin; LEZAUN, Javier. Catastrophe: law, politics, and the humanitarian impulse. 
Amherst: University of Massachusetts, 2009. Sem página. Disponível em: http://www.umass.edu/ 
umpress/title/catastrophe. Acesso em: 05 fev. 2019. 
219 CARVALHO, Délton Winter de. O que devemos urgentemente aprender com o novel Direito dos 
Desastres. In: Consultor Jurídico. 29 jan. 2019. Sem página. Disponível em:  https://www.conjur. 
com.br/2019-jan-29/delton-winter-devemos-aprender-direito-desastres?fbclid=IwAR1Ch3p-KqCCxOd 
5SFcfhpGSXGTU_DIAb1AOjGU58O47NZTBooQCOp0CYyA. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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Há uma diferença importante entre infortúnio e injustiça. Para 
infortúnio, há a complacência e resignação. Para injustiça, 
responsabilidades jurídicas. Obviamente, sempre a partir do devido 
processo legal e do Estado de Direito.220 

Assim, a ocorrência de um desastre deve servir de aprendizado à 

adaptação da conduta humana, servindo ao propósito de iniciar um novo ciclo de 

aprendizagem de adoção de medidas que posam evitar novas questões futuras. É 

nessa ideia que o Direito deve convalescer na linha sistêmica de comunicação das 

fontes com o objetivo de produzir uma avaliação detalhada dos pontos de falhas e as 

medidas preventivas que devem ser incorporadas para evitar eventos futuros e, ao 

mesmo tempo, reduzir os efeitos e promover uma recuperação ambiental plena e 

eficaz. Para Délton Winter de Carvalho, o desafio enfrentado pela Sustentabilidade 

é, ainda, a repressão do uso de um plano de contingência eficiente: 

Um plano de contingência e de emergência é, também, uma 
condição essencial a ser adotada por qualquer município e empresas 
privadas que possam ser afetados ou exploram atividades de 
magnitude exponencial. Planos de contingência também devem ser 
elaborados por tribunais e órgãos governamentais para que estes 
tenham um norte para agir de forma organizada e efetiva para mitigar 
e responder a eventos catastróficos (e sua consequente avalanche 
de litigância).221 

Tanto que em sua obra “Gestão Jurídica Ambiental”, Délton Winter de 

Carvalho é taxativo no sentido de que os novos elementos ambientais só 

funcionarão no processo de sensibilização evolutiva do Direito à Sociedade de 

Riscos quando compatíveis com o ordenamento jurídico: 

Em síntese, a inserção de novos elementos no Direito Ambiental, tais 
como a inserção de novos instrumentos e funções, somente será 
operacionalizável quando estes, mesmo desviantes, mostrarem-se 
compatíveis com a estrutura jurídica existente (comunicação e 
organizações). Esta dinâmica de reação às constantes inovações e 
desafios impostos pela Sociedade Contemporânea ao Direito é 
estabilizada segundo a racionalidade sistêmica jurídica que, por sua 
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126 
 

 

vez, influencia e é influenciada pela comunicação e pelas 
organizações competentes para as decisões ambientais (espaços de 
decisão). Este processo de Ecologização do Direito, condensa 
“novos” sentidos a institutos jurídicos tradicionais, bem como a 
construção desviante de uma comunicação ecológica no Direito 
(instrumentalizada por novos conceitos e institutos).222 

O que se tem por medida emergencial para o combate aos Desastres é a 

possibilidade de decretação do Estado de Calamidade Pública, de Defesa ou de 

Emergência, assim elencados ordeiramente pelo art. 136 da CRFB/88: 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de 
defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas 
por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por 
calamidades de grandes proporções na natureza.  

No parágrafo primeiro do Art. 136 ficam instituídas as áreas de 

abrangência do estado de defesa, o tempo de duração e as medidas coercitivas 

durante o período:  

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo 
de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, 
nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, 
dentre as seguintes: 
I - restrições aos direitos de: 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 
b) sigilo de correspondência; 
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na 
hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e 
custos decorrentes. 

O parágrafo segundo do art. 136 prevê que o estado de defesa não 

poderá ter prazo de duração superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma 

única vez: 

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 
trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se 
persistirem as razões que justificaram a sua decretação. 

 

                                            
222 CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 155. 
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O parágrafo terceiro do art. 136, por sua vez, elenca um rol de ações que 

devem ser realizadas durante o estado de defesa, ao tempo que igualmente tipifica 

de forma taxativa as ações que não devem ser realizadas: 

§ 3º Na vigência do estado de defesa: 
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da 
medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz 
competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso 
requerer exame de corpo de delito à autoridade policial; 
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela 
autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua 
autuação; 
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser 
superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário; 
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso. 

Os parágrafos quarto, quinto, sexto e sétimo do art. 136 tratam de 

estabelecer positivamente o procedimento do Decreto do estado de defesa e sua 

prorrogação dentro da estrutura administrativa do Estado (Poderes Executivo e 

Legislativo): 

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente 
da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a 
respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por 
maioria absoluta. 
§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, 
extraordinariamente, no prazo de cinco dias. 
§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias 
contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando 
enquanto vigorar o estado de defesa. 
§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. 

A Sustentabilidade no panorama contemporâneo encontra diversos 

desafios frente os desastres naturais, apoiando-se na gestão de riscos e no Direito 

dos Desastres, frutos de uma Sociedade autoconsciência, mas ainda não 

plenamente consciência da finitude dos recursos naturais e que encontra severas 

limitações no individualismo da busca pessoal pelo estabelecimento do poder de 

capital através da exploração desenfreada e inconsequente de determinadas 

comunidades, sendo imprescindível o fortalecimento de uma política de governança 

ambiental, que pode se utilizar de instrumentos como a Avaliação Ambiental 

Estratégica, na forma que se abordará a seguir. 
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CAPÍTULO 6 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) E GOVERNANÇA 

AMBIENTAL: aspectos aplicáveis à gestão de riscos, do paradigma 

da prevenção à resiliência dos desastres 

 

6.1 PARADIGMA ANTROPOCÊNICO-UTILITARISTA E DANO AMBIENTAL 

A integração entre as espécies no ambiente constitui relações dinâmicas 

que conduzem para noções de globalidade e processualística, trata-se da 

capacidade humana de valorar o contexto inserto, formulando críticas e concepções 

necessárias ao pronto desenvolvimento e preservação do espaço material físico, 

natural e subjetivo. 

Alinhada com a visão do Estado Ecológico de Direito de José Rubens 

Morato Leite, convém elucidar a evolução valorativa da noção de globalidade 

apresentada por Annelise Monteiro Steigleder, que elenca: 

A noção de globalidade ensina que tudo constitui sistema na 
natureza, estabelecendo-se uma interdependência de todos os 
elementos naturais, a partir de uma abordagem holística, que 
vislumbra “a Terra inteira como um único ser vivo, em procura 
constante do seu equilíbrio homeostático”.223 

No que diz respeito ao processamento, a autora igualmente pontua que a 

vida humana se baseia em ciclos pregressos, sendo que a perpetuação da espécie 

só se faz possível mediante a preservação dos recursos naturais e espaço estático: 

A processualidade, por sua vez, demonstra que “a integralidade dos 
meios de vida se baseia em equilíbrios complexos, em ciclos de 
reprodução e em faculdades de regeneração, mais do que na 
conservação estática dos espaços, dos recursos, e das espécies. 
Nesta ideia destacam-se as inúmeras trocas físicas, químicas, 
energéticas e biológicas que se estabelecem no âmbito dos 
ecossistemas e entre estes, com vistas à manutenção de sua 
integralidade, diversidade, e sobretudo do seu potencial evolutivo. 
Extraem-se também vários princípios da representação dinâmica dos 

                                            
223 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as dimensões do dano 
ambiental no direito brasileiro. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 17. 
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fenômenos naturais: as ideias de ciclo, de reversibilidade, de 
equilíbrio dinâmico e de clímax.224 

Para compreender o a reprodução do dano ambiental no paradigma 

antropocênico-utilitarista, se faz necessário identificar os limites de 

responsabilidades e interesses instituídos entre Direito e Ecologia.225 Assim, na 

interlocução dos conflitos, pontua François Ost: 

Para traçar o limite do permitido e do interdito, instituir 
responsabilidades, identificar os interessados, determinar campos de 
aplicação de regras no tempo e no espaço, o direito tem o costume 
de se servir de definições com contornos nítidos, critérios estáveis, 
fronteiras intangíveis. A ecologia reclama conceitos englobantes e 
condições evolutivas; o direito responde com critérios fixos e 
categorias que segmentam o real. A ecologia fala em termos de 
ecossistema e de biosfera, o direito responde em termos de limites e 
de fronteiras; uma desenvolve o tempo longo, por vezes 
extremamente longo, dos seus ciclos naturais, o outro impõe o ritmo 
curto das previsões humanas. E eis o dilema, ou o direito do 
ambiente é obra de juristas e não consegue compreender, de forma 
útil, um dado decididamente complexo e variável; ou a norma é 
redigida pelo especialista, e o jurista nega esse filho bastardo, esse 
“direito de engenheiro”, recheado de números e de definições 
incertas, acompanhado de listas intermináveis e constantemente 
revistas.226 

O paradigma antropocênico-utiliarista e o dano ambiental afiguram as 

relações dos campos do Direito e da Ecologia, enquanto um prioriza o estudo da 

produção jurídica de normas que concretamente adequem a vivência humana à 

realidade natural, o dano ambiental é resultado da inadequação das respectivas 

normas ao contexto ecológico dos ciclos naturais em que o Direito responde. 

A concepção prévia da vivência conflituosa do paradigma valorativo 

humano acerca do Dano Ambiental possibilitará a compreensão dos caminhos que o 

Direito Ambiental persegue em cada sistema jurídico na era do antropocêno, o que 

será abordada seguidamente, onde se verifica uma dualidade de imposições 

jurídicas aos que representam pela resiliência ecológica ao aceitar o dano ambiental 

e para aqueles que, em contrapartida, representam pela enfrentamento do dano 

                                            
224 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as dimensões do dano 
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225 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 
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ambiental a partir de uma contemplação antecipatória. Esta última posição, 

justamente, se adequa ao tema que se busca propiciar na presente Tese ao referir a 

iminente necessidade de encarar o dano ambiental de forma precedente, por meio 

de instrumentos político-ambientais que viabilizem a antecipação do desastre a 

gestão dos riscos, como perfeitamente se amolda a Avaliação Ambiental Estratégica 

que, embora muito utilizada, não se afigura obrigatória no contexto globalizado. 

A impossibilidade de se enfrentar o dano ambiental por meio de ações de 

preservação ao pensamento resiliente de adaptação social às mudanças institui uma 

política frágil à preservação ambiental, ou seja, que tenta, por meio do instituto da 

compensação ambiental, adequar danos a indenizações patrimoniais, sanções 

políticas, administrativas e judiciais, inviabilizando a continuidade do fator mais 

importante para a perpetuação da humanidade: preservação do meio ambiente 

mediante concretização do necessário Estado Ecológico de Direito. 

 

 

6.1.1 Construção dogmática do dano ambiental 

O crescimento populacional é inevitável e traz uma série de implicações 

ao meio ambiente, especificamente produzindo um aumento significativo da 

exploração da natureza em prol da perpetuação da espécie humana. A 

consequência lógica e a destruição de recursos naturais para manutenção da vida, 

da Sociedade em decorrência do avanço urbano. 

Uma pesquisa realizada no presente ano de 2019 pela Divisão de 

População da ONU, cujo acesso é possível através do sistema United Nations 

Desa/Population Division, apresenta dados de importante relevância sobre a 

projeção do aumento populacional no decorrer dos anos. 

No caso do Brasil, no ano de 1950, a população estimada era de 60 

milhões de pessoas, já no ano de 2020 se estima que a população será entre 200 e 

220 milhões de pessoas. O pico populacional é esperado entre os anos de 2040 e 

2050, onde se verifica que se estima uma população de 232,8 milhões de 

habitantes. Assim, tem-se o gráfico estimativo da população total e sua projeção 
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para as próximas décadas:227 

 

FIGURA 1 – Gráfico de Estimativa de Crescimento Populacional Brasileiro 

 

 
O crescimento populacional nas cidades é um fato que não deixa de ter 

consequências para o meio ambiente, seja ele natural ou mesmo urbano. Tal fato se 

justifica porque, seja considerando a cidade como fonte de degradação ambiental, 

ou mesmo, seja como local privilegiado para a afirmação do desenvolvimento 

sustentável, sabe-se que as políticas e cultura que priorizam a sustentabilidade se 

tratam de algo tão somente possível para cidades que comportem riquezas 

suficientes para sustentar e propiciar sua execução, o que não é o caso da maior 

faixa da população brasileira. 

Segundo José Antônio Tietzmann Silva, em artigo publicado para a 

Revista de Direito Ambiental dos Tribunais, as cidades, atualmente, transmitem uma 

imagem de desconforto, uma vez que são locais que abarcam uma série de 

                                            
227 UNITED NATIONS. World Population Prospects 2019. Disponível em: https://population.un.org/ 
wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/76. Acesso em: 10 jul. 2019.  
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problemas sociais e estruturais: 

[...] a cidade, em nossos dias, representa “uma imagem de 
desconforto, de incômodos e de mal-estar”, concentrando os 
“grandes males do nosso tempo: violência, exclusão, pobreza, 
poluição, marginalização, insegurança, estresse, descrença, solidão”. 
Ora, esses “grandes males” urbanos acarretam também uma miríade 
de riscos, sejam eles sociais, naturais ou tecnológicos. Alguns 
desses riscos decorrem diretamente de impactos ambientais – em 
nível local, regional ou planetário. Um exemplo claro são as 
consequências negativas das mudanças climáticas, cujos reflexos 
vêm atingindo de maneira cada vez mais intensa as cidades, 
sobretudo as menos resilientes, afetando os direitos fundamentais 
aos cidadãos – nem sempre garantidos pelo planejamento e/ou pela 
gestão urbana.228 

O massivo crescimento e deslocamento populacional das cidades não 

ensejam preocupações apenas com relação aos riscos e resiliência, tais situações 

trazem muitos desafios para uma gestão urbana que se vinculam, de uma parte, à 

própria gestão do solo e do espaço urbano e, de outra parte, ao hiato existente entre 

a teoria e a prática dos direitos fundamentais dos cidadãos.229 É possível citar, entre 

esses desafios, o incremento da demanda por recursos naturais para uma 

população urbana em evolução e constante crescimento, conflitos territoriais, 

fomentados pelo mercado imobiliário e a valorização das terras e degradação dos 

meios ecologicamente sensíveis em razão da ocupação urbana.230 

A capacidade de aproveitamento dos bens naturais para uso humano 

centra-se nas funções ecológicas que estes possuem no ecossistema a que 

pertencem ou noutro que dele esteja dependente. Existindo capacidade funcional 

plena, tem-se que todas as funções ecológicas estão asseguradas, existindo um 

estado de equilíbrio dinâmico ecológico autossustentado. 

O crescimento populacional e o necessário e iminente aproveitamento 

desequilibrado dos recursos naturais ensejar a caracterização de uma espécie de 

dano no paradigma utilitarista antropocênico. Por se tratar de afetação à recursos 

                                            
228 SILVA, José Antônio Tietzmann. Cidades, resiliência e direitos fundamentais: uma articulação 
necessária em face das mudanças climáticas. Revista de Direito Ambiental. v. 84. ano 21. p. 434-460. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
229 SILVA, José Antônio Tietzmann. Cidades, resiliência e direitos fundamentais: uma articulação 
necessária em face das mudanças climáticas. Revista de Direito Ambiental. v. 84. ano 21. p. 434-460. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
230 SILVA, José Antônio Tietzmann. Cidades, resiliência e direitos fundamentais: uma articulação 
necessária em face das mudanças climáticas. Revista de Direito Ambiental. v. 84. ano 21. p. 434-460. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
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essenciais ao meio ambiente, nem sempre é possível se reparar o dano ocasionado, 

sendo que o instituto da compensação ambiental (prática que tem sido usualmente 

adotada no Brasil) causa grande preocupação aos estudiosos de Direito Ambiental, 

uma vez que o seguimento correto de combate aos danos ambientais e 

gerenciamento de riscos de desastres, de sua intelecção, devem ser combatidos de 

forma preventiva. Tanto porque as políticas repressivas, conforme mencionado, não 

efetivam a reparação do dano, apenas compensação que não alcança a finalidade 

primordial: restaurar a natureza, tratam-se de indenizações pecuniárias de caráter 

pedagógico a desestimular a repetição futura daquele ato/fato, não obstando os 

efeitos do dano ambiental já ocasionado. 

Annelise Monteiro Steigleder comenta que o dano ambiental já se 

encontra em uma era pós-moderna, enquanto as políticas e posturas de combate 

ainda estão paradas no tempo, e não pela falta de estudo, mas pela falta de 

execução efetiva: 

A ausência de compromisso dos conceitos jurídicos com a verdade e 
com a adequação ao real, que está na gênese do pensamento 
jurídico moderno e na formação de seus institutos, torna conflituoso o 
diálogo entre a Ecologia e o Direito, pois os crescentes impactos 
ambientais que ultrapassam as dimensões locais e as lesões 
individuais, como a poluição difusa, a chuva ácida, o buraco na 
camada de ozônio, fenômenos típicos de uma sociedade de risco, 
demandam soluções jurídicas diversas daquelas impostas por 
normas destinadas a regular relações jurídicas individuais. A 
lesividade ambiental é pós-moderna, difusa, globalizada e não 
encontra resposta no esquema tradicional da responsabilidade civil, 
fundada na culpa, com pressupostos específicos, tais como: a 
pessoalidade do dano, a sua certeza e atualidade.231 

Fernanda Dalla Libera Damacena adota uma posição de estudo com 

maior foco à possibilidade de se conceber a compensação como um vetor da 

resiliência, tendo como um dos principais pontos a oportunidade para que as vítimas 

recebam recursos para recomeçarem e reconstruírem suas vidas.232 Para a 

autora233, compensar “[...] contrabalancear e neutralizar a perda”. 

                                            
231 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano 
ambiental no direito brasileiro. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 20. 
232 FARBER, Daniel A. Catastrophic Risk, Climate Change, and Disaster Law. Asia Pacific Journal 
of Environmental Law, 2013, v. 16. n. 37. p. 47. 
233 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres e compensação climática no 
Brasil: limites e potencialidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 205. 
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A compensação é, portanto, um método que não centraliza a atenção da 

Sociedade ao agressor, direciona para a busca pela reparação do prejuízo ambiental 

efetivo. Ainda, na visão da autora, uma postura intermediária é necessária e 

intrinsecamente ligada à resiliência: 

As tentativas de corrigir o equilíbrio entre culpa e consequência 
resultaram, até o momento, em uma cacofonia de negociação política 
e ações legais, com “soluções” e remédios insuficientes. Talvez uma 
postura intermediária possa ser considerada, desde que vislumbre a 
compensação, como uma estratégia voltada à resiliência. A 
“resiliência refere-se à capacidade de indivíduos e comunidade (o 
que inclui o ambiente natural) resistirem e retornarem ao 
funcionamento após um estresse, desastre ou choque externo.234 

A construção dogmática dos instrumentos de gestão de riscos e desastres 

naturais, tal como pressupõe o dano ambiental na concepção atual, devem ser 

executadas a partir de uma perspectiva pós-moderna. A contextualização do dano 

ambiental guarda estrita relação com a importância da sustentabilidade e da 

resiliência. 

Ainda que o conceito de sustentabilidade ecológica, conforme 

anteriormente abordado, esteja cercada por polêmica, é possível afirmar que de uma 

perspectiva volta ao campo semântico persiste uma noção de dinamismo. A 

sustentabilidade, portanto, não perfaz uma noção estática do estado de coisas, mas 

caracteriza-se como uma variação de circunstâncias.  

Considera-se, então, que a construção dogmática que mais contempla, de 

forma geral, a extensão do campo semântico da sustentabilidade é aquele que tem 

foco sistêmico, ou seja, consiste em um sistema de estado das coisas, um 

conglomerado de processos e fluxos dinâmicos por definição, independentemente 

do movimento, intensidade ou direção.235 E justamente daí que surgem novas 

teorias pós-modernas de encarar o dano ambiental a partir de uma construção 

dogmática, como a própria resiliência, originada de uma análise de ecossistemas 

que, a todo modo, avaliam uma eventual capacidade de resposta do sistema frente 

                                            
234 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres e compensação climática no 
Brasil: limites e potencialidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 206. 
235 PIMM, Stuart. The complexity and stability of ecosystems. Nature, V. 307, N. 5949, p. 321-326, 
1984. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Stuart_Pimm/publication/202000100_The 
_Complexity_and_Stability_of_Ecosystems/links/582716cf08ae950ace6c9e68/The-complexity-and-
Stability-of-Ecosystems.pdf?origin=publication_detail.  Acesso em: 05 jul. 2019. 
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as mudanças de circunstâncias que ocorrem.236 

A sustentabilidade ecológica com enfoque sistêmico cria a necessidade 

de se perguntar se, a sustentabilidade de um ponto de vista ecológico-social, estaria 

tendencialmente ligada pela resiliência237, ou seja, pela capacidade de antecipar os 

desastres e crises que geram o desequilíbrio ou se deveria considera-la como um 

processo humano-ecológico.238 

Diante disso, buscar-se-á analisar a dimensão extrapatrimonial do dano 

ambiental a seguir, assim como a importância da sustentabilidade, partindo do 

pressuposto de admissão da Sociedade como apta a praticar conceitualmente a 

resiliência, para se analisar a sua validade como princípio constitucional sistêmico. 

 

 

6.1.2 Dimensão extrapatrimonial do dano ambiental e a importância da 

sustentabilidade como princípio constitucional sistêmico 

Além do mencionado prejuízo material causado pelo dano ambiental, 

configura-se, também, extenso prejuízo extrapatrimonial o qual contempla um 

impacto social a todos que são diretamente ou indiretamente afetados pelo desastre. 

O resultado danoso extrapatrimonial é o que vincula o dano à perpetuação futura, 

dificultando que qualquer proposta de recuperação ou compensação ambiental 

atinja, de fato, a plenitude dos resultados projetados. 

O prejuízo material é o que pode ser aferido através de avaliação 

ambiental e tratado mediante medidas de reparação/compensação que visem elidir 

os efeitos do dano ocasionado. O dano extrapatrimonial é caracterizado através de 

elementos como a dor causada, sentimentos de angústia, trauma, mágoa e aflição 

sofrida pela pessoa física. O dano ambiental extrapatrimonial vai um pouco mais 

além, por sua extensão coletiva, tem ligação com um valor equiparado ao 

                                            
236 HOLLING, Crawford. Resilience and Stability of Ecological Systems. Annual Review of Ecology 
and Systematics, V. 4, p. 1-23, 973. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2096802. Acesso em: 
05 jul. 2019. 
237 FEIL, Alexandre; SCHREIBER, Dusan. Sustainability and sustainable development: unraveling 
overlays and scope of their meanings. Cadernos EBAPE, V. 14, N.. 3, p. 667-681, 2017, p. 678. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/57473/69409. 
Acesso em: 05 jul. 2019. 
238 GALLOPÍN, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. Santiago: 
CEPAL-ONU, 2003. p. 21. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5763/ 
S033120_es%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 06 jul. 2019. 
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sentimento moral individual, mas não adstrito somente a este, visto que concerne a 

um bem ambiental, indivisível, de interesse comum, cuja solidariedade é 

compartilhada pela população, que sente a violação de um direito fundamental da 

coletividade. Pode ser caracterizado, portanto, como uma lesão resultada da 

desvalorização imaterial do meio ambiente ecologicamente equilibrado e de valores 

inter-relacionados com a qualidade de vida. 

O dano extrapatrimonial ambiental é concebido por José Rubens Morato 

Leite, Maria Ferreira e Rodrigo Frozin a partir da caracterização interpretativa do 

conceito de ambiente moderno como conjunto de elementos naturais e culturais em 

que a interação é um elemento condicionante do meio em que se vive. O meio 

ambiente é, nos dias atuais, uma interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que promovem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas 

as suas formas, quando ocorre determinado desastre, o resultado lesivo contempla 

todos esses fatores: 

No que toca ao dano moral ou extrapatrimonial, é possível observá-lo 
sob dois aspectos: o subjetivo e o objetivo. Constatar-se-á um dano 
ambiental extrapatrimonial subjetivo sempre que o interesse 
ambiental atingido relaciona-se a um interesse individual, ou seja, 
quando a lesão ao meio ambiente refletir negativamente em bens 
individuais de natureza imaterial, provocando sofrimento psíquico, de 
afeição ou físico à vítima. Há que se esclarecer que diante da 
existência de lesão a interesse individual, associada à degradação 
ambiental, tem-se, no caso concreto, o que se denomina de “dano 
ambiental extrapatrimonial de caráter individual. 
Deve-se destacar que, quando o interesse ambiental atingido é o 
difuso, fala-se em dano extrapatrimonial ambiental objetivo. Este, por 
sua vez, caracteriza-se pela lesão a valor imaterial coletivo,9 pelo 
prejuízo proporcionado a patrimônio ideal da coletividade, 
relacionado à manutenção do equilíbrio ambiental e da qualidade de 
vida.10 Neste contexto, Steigleder, em excelente trabalho sobre o 
dano ambiental no direito brasileiro, identifica três diferentes formas 
de expressão da dimensão extrapatrimonial do dano ambiental 
autônomo, a saber: (a) dano moral ambiental coletivo, caracterizado 
pela diminuição da qualidade de vida e do bem-estar da coletividade; 
(b) dano social, identificado pela privação imposta à coletividade de 
gozo e fruição do equilíbrio ambiental proporcionado pelos micro 
bens ambientais degradados; e (c) dano ao valor intrínseco do meio 
ambiente, vinculado ao reconhecimento de um valor ao meio 
ambiente em si considerado – e, portanto, dissociado de sua 
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utilidade ou valor econômico, já que decorre da irreversibilidade do 
dano ambiental, no sentido de que a natureza jamais se repete.239 

Em decorrência disso, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público 

Federal, que tem a missão de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços de relevância pública, assim previsto pelo art. 129, da CRFB/88, também 

são legitimados a atuar em defesa da proteção ambiental, não podendo agir como 

meros observadores distantes da implementação do plano de proteção e dessa 

civil.240 A medida de repressão ao dano ambiental é exercida pelo Ministério Público 

através de Ação Civil Pública, retratada pela Lei n. 7.347/1985241, em que o objetivo, 

nos termos ilustrados por Délton Winter de Carvalho e Daniel A. Farber, configuram 

uma ação de objetivo tutelar da obrigação de fazer ou não fazer – reparar ou abster-

se da prática – em relação à determinada prática de degradação ambiental: 

A Lei 7.347/1985 prevê que a Ação Civil Pública poderá ter por 
objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer (art. 3º). A postulação judicial do cumprimento de 
obrigação de fazer ou de não fazdr vista, entre outros fins, prevenir 
e/ou reduzir o risco de desastre, fulcro da Lei 12.608. Se os meios 
extraprocessuais não forem persuasivos, inclusive com a lavratura de 
um termo de ajustamento de conduta, a Ação Civil Pública 
possibilitará a necessária prestação jurisdicional, principalmente 
através de medidas liminares, dada a natureza urgente e grave que 
os desastres contêm.242 

Ao julgador o Recurso Especial n. 1.265.494, em que a matéria discutida 

através da promoção de Ação Civil Pública, de competência do Ministério Público, 

em desfavor de particular, visando proteger o meio ambiente através da cumulação 

da obrigação de fazer com indenização pecuniária no caso. Em termos práticos, 

discutia-se a possibilidade de o dano ao ambiente gerar repercussão geral, a 

extensão do dano extrapatrimonial coletivo e medidas que, adequadamente, 

                                            
239 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti; FROZIN, Rodrigo 
Augusto Matwijkow. O Dano Extrapatrimonial ambiental e o Posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça, Novos Estudos Jurídicos, 2010. p. 214-215. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/2594/1796. Acesso em: 05 ago. 2019. 
240 FARBER, Daniel A.; CARVALHO, Délton Winter de. Estudos Aprofundados em Direito dos 
Desastres: Interfaces Comparadas. 2. ed. Curitiba: Appris, 2019. p. 405-406. 
241 BRASIL. Lei nº 7.347/1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 jul. 1985. 
242 FARBER, Daniel A.; CARVALHO, Délton Winter de. Estudos Aprofundados em Direito dos 
Desastres: Interfaces Comparadas. 2. ed. Curitiba: Appris, 2019. p. 405-406. 
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pudessem repará-lo. Do relatório do acórdão, é possível verificar a importância que o 

ordenamento jurídico confere à necessidade de ajustar uma adequada reparação 

pecuniária dos efeitos dos danos ambientais, contudo, sabe-se que ainda assim a 

compensação não será exatamente compatível com o prejuízo ocasionado, uma vez 

que a valoração é medida de forma subjetiva: 

O dano extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou 
coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia reclama 
mais soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma 
coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, à sua dignidade, à sua 
boa reputação, à sua história, costumes e tradições e ao seu direito a 
um meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não 
importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, 
tal qual fosse um indivíduo isolado. Essas decorrem do sentimento 
de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a 
própria individualidade à ideia do coletivo.243 

Para o Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo surge 

diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado, visto que a própria 

violação do bem tutelado resultaria em uma presunção de prejuízo imaterial, 

caracterizando-se como dano moral ambiental presumido, o que dispensa a 

comprovação específica do dano no caso concreto. Justamente pela extensão dos 

danos ambientais comportar efeitos que dificilmente poderão ser compensados na 

íntegra é que o movimento de concepção ecológica da adoção do Estado resiliente 

transformou o princípio da sustentabilidade ao uso prático. Faz-se necessário que o 

sistema, através de medidas de prevenção e projeção como a própria Avalição 

Ambiental Estratégica, ora abordada de forma mais específica, tenha capacidade de 

absorver os desastres, se reorganizar e persistir. Estes elementos são ilustrados por 

Lia Helena Monteiro de Lima Demange no artigo “The Principle of Resiliencie”: 

Resilience is the capacity of a system to absorb disturbance, to 
reorganize itself, and persist.13 A system is resilient when, even 
under impacts, it is able to retain essentially the same initial 
conditions, tending towards a state of equilibrium. This stable state of 
a system is called the “basin of attraction,”14 “domain of attraction,” 
or “stability domain.”15 Ecological systems have more than one 
stable state or basin of attraction.16 The group of basins of attraction 
related to the same ecosystem is called the “stability landscape.”17 

                                            
243 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.269.494/MG, da 2ª Turma, Brasília, 
DF, 24 de setembro de 2013. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/100982/ 
Julgado_3.pdf.  Acesso em: 05 ago. 2019. 
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When the ecosystem is already vulnerable to disruptions, and 
therefore less resilient, and those disruptions force the ecosystem 
towards the boundaries of its current basin of attraction, the 
ecosystem may cross a threshold, after which the ecosystem will 
present a new basin of attraction. When the ecosystem changes from 
one basin of attraction to another, or when the ecosystem moves 
towards the edge of one basin of attraction, it is understood that a 
“change in the stability landscape” has occurred.244 

Da mesma forma que os seres humanos podem interferir nos 

ecossistemas e reduzir sua resiliência, também podem contribuir para a preservação 

através da adoção de medidas conservacionistas. Nessa perspectiva é que se 

deleita a sustentabilidade com princípio constitucional sistêmico, na perspectiva em 

que pode ser concebida como um mecanismo de operação capaz de integrar um 

conteúdo extrajurídico na dinâmica do próprio Direito. Em outras palavras, trata-se 

de um instituto jurídico cujo conteúdo e estrutura permite a interação com figuras 

extrajurídicas com as quais a relação recebe informações novas que servem para 

enriquecer a própria evolução do direito.245 

A sustentabilidade tem conceituação relativamente estável, em que pese 

a discussão do seu objeto contemplar diversas opiniões em diferentes campos. A 

concepção de sustentabilidade como princípio constitucional sistêmico está 

intimamente ligada com o desenvolvimento sustentável e surge como uma interação 

macro, em sentido amplo, contemplando conteúdo extrajurídico, como as medidas 

de prevenção e reparação aos danos extrapatrimoniais.246 A sustentabilidade como 

princípio retrata a função da norma jurídica de forma valorativa, ou seja, como o 

ordenamento jurídico prevê determinada situação, ainda que não positivada. O 

princípio que está positivado na norma é o que supra a ausência da própria 

                                            
244 DEMANGE, Lia H. Monteiro de Lima. The principle of Resilience. Pace Environmental Law 
Review, V. 30, N. 2, p. 695-810, 2013. p. 748. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/ 
Lia_Helena_Demange/publication/239831488_The_Principle_of_Resilience/links/5956a037aca27200
10848456/The-Principle-of-Resilience.pdf?origin=publication_detail. Acesso em: 05 ago. 2019. 
245 POHLMANN, Patricia et al. Gerenciamento de riscos: qual é o papel do planejamento urbano? In: 
Anais. IV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, p. 1518- 1527, 2014, p. 1522. 
(Traducción libre). Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Luiz_Carlos_Silva_Filho/ 
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246 SILVEIRA, Paula; AYALA, Patryck. A caracterização do princípio de sustentabilidade no direito 
brasileiro e o transconstitucionalismo como teoria de efetivação. In: Revista do Instituto do Direito 
Brasileiro, nº. 3, p. 1827-1859, 2012, p. 1928-1832. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/ 
sites/default/files/a_caracterizacao_do_principio_de.pdf. Acesso em: 02 fev. 2019. 
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norma.247 

A sustentabilidade como princípio constitucional sistêmico serve não 

somente para analisar situação jurídica na qual se pauta a discussão argumentativa 

da reparação do dano ambiental extrapatrimonial, seus efeitos objetivam valorar 

como parâmetro da realidade, de modo que oriente a tomada das decisões.248 

Nesse cenário, a sustentabilidade passa a interagir com o ordenamento na distinção 

das situações jurídicas, sendo o eixo da relação entre atores, sujeitos e objetos, com 

a finalidade de atribuir os valores estabelecidos pelo próprio ordenamento, 

transformando a realidade abstrata do dano ambiental extrapatrimonial em situações 

jurídicas que possam aplicar a norma em sua integralidade. 

 

 

6.2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA NA ERA DO ANTROPOCENO 

A gestão de risco dos desastres não se trata mais de mera presunção 

relativa da necessidade futura, consiste na atual realidade, a qual precisa ser 

desenvolvida de modo pleno, compatibilizando a situação do dano ambiental com os 

mecanismos e instrumentos jurídicos hábeis a possibilitar a adoção de uma visão 

social de combate preventivo às situações jurídicas. A técnica de gestão de risco de 

desastres, a nível de política pública, permite sistematizar a tomada de decisões 

através de um processo instrutivo, onde é realizado o diagnóstico, análise e gestão 

dos fenômenos e seus fatores.249 

A seguir, pretende-se analisar a avaliação ambiental estratégica como 

instrumento de perpetuação da resiliência ambiental e a concepção valorativa do 

Estado Ambiental de Direito frente aos novos desafios atuais. Pauta-se a análise na 

                                            
247 COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; DE ARAÚJO, André F. Guimarães. A sustentabilidade como 
princípio constitucional sistêmico e sua relevância na efetivação interdisciplinar da ordem 
constitucional econômica e social: para além do ambientalismo e do desenvolvimentismo. In: Revista 
da Facultade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, Vol. 39, nº1, p. 1-29, 2011. 
Disponible en: http://www.seer.ufu.br/index.php/revistafadir/article/view/18499/9916.  Acesso em: 21 
jul. 2019. 
248 FALZEA, Angelo. Eficacia Jurídica. 3ª Ed. San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 2009. p. 128-
134. 
249 BARRANTES, Gustavo; MÁRQUEZ, Rodrigo. De la atención del desastres a la gestión del riesgo; 
una visión desde la geografía. In: Revista Geográfica de América Central, nº 47, p. 15-38, 2011. p. 
17-21. Disponível em: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/3966/3808. 
Acesso em: 21 jul. 2019. 
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perspectiva de que a situação jurídica moderna do Estado vivencia um 

enfrentamento introspectivo dos princípios como fonte do direito, utilizando-os para 

regular a aplicação da norma jurídica na medida em que sua extensão não é capaz 

de adequar o evento ao cumprimento da medida de forma adequada. 

São cognoscíveis ao menos duas modalidades de gestão de risco: a 

gestão corretiva e a gestão prospectiva. A corretiva é implementada frente aos 

fenômenos de risco já existentes, enquanto a prospectiva tem como objetivo 

prevenir seu acontecimento. Por corresponder elementos que se complementam 

devem integrar estrategicamente os instrumentos de planejamento. A gestão de 

risco somente é possível através da elaboração de um plano de gestão que 

contemplará etapas e estrutura de um processo sistêmico de desenvolvimento de 

medidas que possam garantir a administração do risco dos desastres naturais 

direitos e indiretos. Na nova concepção de sustentabilidade e Estado de Direito 

Ecológico, a gestão de risco é um método de abordagem cujo objeto pressupõe a 

atuação humana de forma preventiva no combate aos desastres, ultrapassando-se o 

superado pensamento da compensação/repressão ao dano ambiental justamente 

pelos seus efeitos extrapatrimoniais. 

A Avaliação Ambiental Estratégica, ao passo em que se fala em Estado de 

Direito Ecológico ou Estado Ecológico de Direito, é instrumento de gestão de risco 

prospectiva. Sobre a temática, a professora Alexandra Aragão, da Universidade de 

Coimbra, destaca as diferenças entre as missões do Estado de Direito no Holoceno 

e do Estado Ecológico de Direito no Antropoceno, as quais consistem na força 

jurídica das obrigações impostas, onde no Estado de Direito a proteção ao ambiente 

significa apenas realizar esforço para evitar danos ambientais e melhorar a 

qualidade do ambiente, enquanto no Estado Ecológico de Direito no Antropoceno, 

estabelece-se obrigação de resultados, através de planejamento, com o qual será 

possível prevenir os danos ambientais: 

A diferença é a força jurídica das obrigações impostas. No Estado de 
Direito, as obrigações jurídicas de proteção do ambiente reduziam-se 
ao dever de realizar um esforço para evitar danos ambientais e, na 
medida do possível, melhorar a qualidade do ambiente. Por isso, as 
ações de proteção ambiental eram baseadas nas melhores técnicas 
disponíveis, em boas práticas e na diligência. Critérios como a 
proporcionalidade social e a razoabilidade orientam a escolha das 
medidas a adotar. No Estado Ecológico de Direito do Antropoceno, a 
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obrigação é de alcançar resultados: resultados na prevenção eficaz 
de danos ambientais e de melhoria real da qualidade do ambiente. 
Este ambicioso objetivo requer a adoção de todas as medidas 
necessárias para produzir mudanças, respeitar prazos e atingir 
metas. Os critérios para a escolha dos meios adequados para 
alcançar os objetivos são a proporcionalidade ecológica com 
aceitabilidade social e a eficácia, isto é: a capacidade de encontrar 
soluções cumprindo metas.250 

A AAE, então, pode ser entendida através desse processo como um 

elemento racional de planejamento, onde se busca analisar os critérios objetivos 

para levantar uma avaliação de alternativas de projetos que são de pronto 

identificados. A proposição dos projetos é realizada pelos planejadores, sendo objeto 

de avaliação dos impactos ambientais de cada uma. Dentro do planejamento pré-

ordenado, a AAE informa os grupos de interesse acerca dos prováveis impactos 

ambientais que devem ser considerados no processo para a tomada de decisão. Em 

razão disso, as questões ambientais passam a ser examinadas pelos planejadores, 

indicando-se como um efeito salutar da aplicação da AAE a geração e circulação de 

informação gerada no processo, além de que se faz possível uma organização e 

coordenação mais concreta dos grupos sociais potencialmente afetados pelos 

impactos ambientais.251 

Por outro lado, a concentração de informações pode acarretar 

determinados defeitos associados à prática de AIA no que dizem respeito à 

possibilidade de mau equacionamento de aspectos que levam à definição da 

viabilidade ambiental dos projetos e aspectos relacionados, como propósitos do uso 

deste instrumento, requisitos técnicos e procedimentos administrativos para tomada 

de decisão. Segundo Izabella Mônica Vieira Teixeira, após análise dos elementos 

mais determinantes para os fatores deficientes da AAE, os pontos que merecem 

atenção são: 

 

                                            
250 ARAGÃO, Alexandra. O Estado de Direito Ecológico no Antropoceno e os Limites do Planeta. In: 
LEITE, José Rubens Morato; DINNEBIER, Flávia França. Estado de Direito Ecológico: Conceito, 
Conteúdo e Novas Dimensões para a Proteção da Natureza. São Paulo: Inst. O direito por um 
Planeta Verde, 2017. p. 31-32. 
251 TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O Uso da Avaliação Ambiental Estratégica no Planejamento 
da Oferta de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Uma 
proposta. (Doutorado em Ciências). Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2008. p. 
20. Disponível em: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21453900. Acesso em: 10 ago. 2019.  
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(a) Quanto ao propósito da AAE: aplicação às instâncias mais 
estratégicas de planejamento e avaliação da cumulatividade dos 
impactos ambientais associados; 
(b) Quanto aos requisitos técnicos e administrativos: bases legais e 
normativas que fundamentam a exigibilidade da avaliação ambiental 
e a capacidade instalada nas instituições ambientais para lidar com 
os processos de revisão, tomada de decisão e de follow up das 
condicionantes sugeridas; 
(c) Quanto aos sistemas de tomada de decisão: mecanismos que 
possibilitem que a tomada de decisão não se restrinja ou limite à 
visão tecnocrática, possibilitando a participação mais efetiva de 
grupos de interesse da sociedade.252 

Para ser possível conceber uma maior taxa de efetividade da aplicação da 

AAE, é necessário que aconteça de forma mais antecipada possível em relação à 

tomada de decisão sobre o projeto. A falta de integração da AAE ao processo de 

planejamento dos projetos consiste no principal problema da prática da AAE, uma 

vez que não fundamenta a tomada das decisões necessárias para a sua 

implementação. Como a AAE é usualmente aplicada para avaliar potenciais 

impactos ambientais associados a iniciativas ou projetos, a sua integração quando a 

implantação já foi decidida apresenta um quadro de incomunicabilidade entre a 

proposta inicial e a resolução. Uma das principais críticas ao instituto é justamente o 

seu uso para fundamentar a viabilidade ambiental de projetos já escolhidos253, o que 

demonstra que a avalição ambiental estratégica, por ser instrumento preventivo, 

deve ser utilizada para as estratégicas que lidem com os impactos ambientais de 

forma antecipada e preventiva, como é o caso da política de gerenciamento de risco 

de desastres naturais. 

As formas de relacionar a AAE com o processo de decisão devem ser 

estritamente consideradas quanto há uma inicial formulação do planejamento. É 

necessário, portanto, realizar uma separação bem articulada das coordenadas que 

devem ser melhor e totalmente separadas ou integradas de acordo com o projeto 

que se pretende executar. Isso ocorre porque, na forma em que a Sociedade 

                                            
252 TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O Uso da Avaliação Ambiental Estratégica no Planejamento 
da Oferta de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Uma 
proposta. (Doutorado em Ciências). Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2008. p. 
26. Disponível em: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21453900. Acesso em: 10 ago. 2019. 
253 TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O Uso da Avaliação Ambiental Estratégica no Planejamento 
da Oferta de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Uma 
proposta. (Doutorado em Ciências). Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2008. p. 
26. Disponível em: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21453900. Acesso em: 10 ago. 2019. 
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assume contornos adaptáveis da resiliência ao gerenciamento de riscos de 

desastres, a interconexão da AIA com o processo de planejamento é crucial para se 

alcançar o sucesso na medida. A coordenadas totalmente separadas poderiam 

tornar a conexão ainda mais difícil, enquanto uma total integração possibilitaria a 

ocorrência de um maior risco de conflito entre a AIA e o planejamento, o qual um 

passaria a se sobrepor sobre o outro. Para a concretização do objetivo, tem-se por 

imprescindível estabelecer funções e responsabilidades, essa separação possibilita 

uma melhor e mais concreta avaliação técnica e aumento do financiamento de 

recursos.254 

A AAE, quando utilizada como instrumento de fundamentação do projeto 

já existente, tem seu objetivo desvirtuado, assemelhando-se mais ao Estudo de 

Impacto Ambiental do que ao instrumento de medidas antecipatórias e preparatórias. 

Esses dois institutos, aliás, possuem diferenças fundamentais e inconciliáveis em 

determinados pontos, segundo estudo realizado por Maria do Rosário Partidário para 

a Agência Portuguesa do Meio Ambiente, do qual elenca-se255: 

 

QUADRO 1 – Algumas diferenças fundamentais entre a AAE e o EIA 

AAE EIA 

A perspectiva é uma estratégia determinada para 

longo prazo 

A perspectiva é a execução em curto ou médio 

prazo 

O processo é cíclico e contínuo O processo é discreto, motivado por 

intervenções concretas e propositais 

O objetivo é ajudar a construir um futuro 

desejável, não é uma tentativa de prever o futuro 

O objetivo é tentar prever como o futuro será, 

assim como prever potenciais impactos 

ambientais com base em eventos passados 

A definição do que é pretendido é vaga, existe 

uma série de incertezas acerca das informações 

que são sempre insuficientes 

A definição do que é pretendido é relativamente 

precisa e as informações são responsáveis pela 

avaliação ou podem ser coletadas através doa 

pesquisa de campo 

                                            
254 PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide: 
Methodological guidance for strategic thinking in SEA. Agência Portuguesa do Meio Ambiente, Lisboa, 
2012. p. 20. Disponível em: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/2012%20SEA 
_Guidance_Portugal.pdf. Acesso em: 11 ago. 2019. 
255 PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide: 
Methodological guidance for strategic thinking in SEA. Agência Portuguesa do Meio Ambiente, Lisboa, 
2012. p. 23. Disponível em: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/2012%20SEA 
_Guidance_Portugal.pdf. Acesso em: 11 ago. 2019. 
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O follow up na AAE é realizado através da 

preparação e desenvolvimento de políticas de 

planos, programas e projetos 

O follow-up no EIA é realizado através da 

construção e implementação no projeto ou 

planos detalhados 

A estratégia pode nunca ser colocada em prática 

e as ações estabelecidas nos planos e 

programas podem nunca ser implementadas 

Os projetos requerem que a EIA seja executada, 

uma vez que a sua viabilidade é garantida 

 

Das principais diferenças apontadas no quadro comparativo entre a 

Avaliação Ambiental Estratégica e o Estudo de Impacto Ambiental é possível 

destacar que a AAE é utilizada como um instrumento estratégico a longo prazo, já o 

EIA é retratado como estratégia de execução a curto e médio prazo. No primeiro, 

tem-se por objetivo a tentativa de preparar o futuro para execução de medidas 

preventivas dos desastres naturais e seus impactos ambientais, enquanto o segundo 

se amolda à dados mais realistas, em uma tentativa de realmente prever de forma 

precedente e preventiva os impactos ambientais.  

Nas definições de Partidário e Clark, a AAE tem como elementar um 

procedimento sistemático e contínuo de avaliação da qualidade do meio ambiente e 

das consequências ambientais que surgem de visões e intenções alternativas para o 

desenvolvimento, as quais são incorporadas em iniciativas como a formulação de 

políticas, planos e programas, integrando-se de forma efetiva os aspectos biofísicos, 

sociais e políticos aos processos políticos de planejamento e tomada de decisão. 

Assim, define-se o propósito da AAE como a integração dos resultados da 

avaliação ambiental aos processos de planejamento e de tomada de decisão, 

trazendo o sentido de coordenação de processos e de uso de linguagens 

apropriadas para que seja possível realizar a apropriação desses resultados pelos 

tomadores de decisão. Também se faz importante ponderar que a AAE tem por 

definição o seu caráter proativo e não reativo como a Avaliação de Impacto 

Ambiental. A AAE, nessa ótica, trata-se de um novo instrumento de gestão 

ambiental, que tem similaridades com a AIA, mas que se associa mais com a 

natureza estratégica das decisões, a continuidade do processo de decisão e o valor 

opcional que decorre das múltiplas alternativas típicas do processo estratégico.256 

                                            
256 TEIXEIRA, Izabella Mônica Vieira. O Uso da Avaliação Ambiental Estratégica no Planejamento 
da Oferta de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Uma 
proposta. (Doutorado em Ciências). Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2008. p. 
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Portanto, em tempos que se buscam medidas de tratar os desastres 

naturais através de ações antecipatórias, a forma de retratação compensatória tem 

sido cada vez menos utilizada. Nesse viés é que a AAE possibilita a estruturação de 

alternativas que venham e eclodir em um projeto de ações e propostas que possam, 

dentro das perspectivas de riscos em que os resultados não podem, ao certo, serem 

integralmente previstos, possibilitar o gerenciamento dos desastres naturais 

ocasionados de forma direta ou indireta pelas ações humanas. 

Na era do Antropoceno, onde as consequências da ação humana são 

fundamentais para a concepção do Estado moderno, faz-se necessário traçar uma 

análise das dimensões do Estado Constitucional Ecológico e como a AAE se mostra 

um instrumento necessário para avaliação das práticas que induzem o 

acontecimento dos desastres naturais ou mesmo o aumento do risco de ocorrência. 

Para João Joaquim Gomes Canotilho257, o que pressupõe formular é, justamente, 

dois elementos, sendo o primeiro: I) que o Estado Constitucional, contempla além do 

ser e do dever ser, um Estado Democrático de Direito, assim regido por princípios 

ecológicos; por outro lado, tem-se como segundo elemento: II) que o Estado 

Ecológico apresenta novas formas de participação da política estrutural e social.258 

A grande problemática enfrentada pela concepção do Estado moderno na 

era do Antropocêno é justamente a compreensão coletiva do Estado como sendo 

Constitucional Ecológico ou Estado Ecológico de Direito, nesse cenário é que se 

pauta a resistência no uso da Avaliação Ambiental Estratégica, trata-se da no dilema 

de se conceber o meio ambiente como fim, tarefa (dever) do Estado ou como direito 

subjetivo fundamental.  

Em um primeiro momento, a discussão retratava um plano filosófico-

metódico de análise da compreensão do Estado em que se busca adquirir uma 

diversidade centrada da retórica e discursiva no campo de visões antropocêntricas 

do meio ambiente. Essa análise, em determinados momentos, voltou-se, conforme 

abordado no primeiro capítulo, aos elementos de uma ecologia profunda, induzindo 

                                                                                                                                        
33. Disponível em: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21453900. Acesso em: 12 ago. 2019. 
257 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999. p. 27. 
258 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Acesso à justiça em matéria de ambiente e de consumo: 
privatismo, associalismo e publicismo no Direito do Ambiente ou o rio da minha terra e as incertezas 
do direito público. In: Siddamb, 1996. Disponível em: http://www.diramb.gov.pt. Acesso em: 15 ago. 
2019. 
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a necessidade ou não de fazer persistir uma mudança de paradigmas em relação ao 

meio ambiente. Posteriormente, o dilema se dirigiu para a análise de uma sociedade 

de risco, igualmente retratada por autores como Ulrich Beck e José Rubens Morato 

Leite através do constante crescimento econômico que pode, a qualquer tempo, 

resultar em consequências de uma catástrofe ambiental. 

É possível conceber a Avaliação Ambiental Estratégica como a reunião de 

formas de avaliação de impacto de ações mais amplas que projetos individuais. A 

AAE tem grande potencial em, justamente, influenciar a formulação de Políticas, 

Planos ou Programas, não fazendo avaliação apenas voltada para a mitigação de 

alguns efeitos adversos. Como processo formal, sistemático e abrangente, a AAE 

tem capacidade de avaliar impactos ambientais, incluindo a preparação de um 

relatório que contém as conclusões da avaliação, dados estes que podem ser 

usados em um processo decisório publicamente responsável. A AAE, por essa 

definição, apresenta um papel proativo, trazendo considerações ambientais ao 

primeiro plano dos critérios decisórios, conforme aponta Luis Enrique Sánchez: 

Na literatura, encontram-se diversas categorizações da AAE. Uma 
delas classifica as abordagens como "centrada nos impactos" de 
uma PPP ou como "centrada nos objetivos". Enquanto a primeira 
buscaria principalmente identificar, prevenir e mitigar efeitos 
adversos de decisões estratégicas, a última teria como foco integrar 
preocupações ambientais no processo de formulação de uma PPP, 
identificando objetivos ambientais e de sustentabilidade de mesma 
importância que os demais objetivos.259 

Assim, o resultado da aplicação da AAE está diretamente ligado com a 

formulação de Políticas, Planos e/ou Programas, onde se visa definir e avaliar os 

impactos que as decisões tomadas nesses planos podem incorrer no cenário 

socioambiental, essas práticas são referenciadas pela doutrina como abordagens 

“reativa” e “proativa”. A AAE, como instrumento de elaboração de planos 

estratégicos, auxilia o desenvolvimento de medidas que visem reforçar a prevenção 

e gerenciamento dos desastres ambientais, abordagem que é necessária na era do 

antropoceno onde, conforme estudado, a sociedade precisou transformar sua forma 

                                            
259 SÁNCHEZ, Luis Enrique. Por que não avança a avaliação ambiental estratégica no Brasil? In: 
Estudos Avançados. São Paulo, v. 31, n. 89, ISSN 1806-9592, Jan. 2017, Sem página. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142017000100167. Acesso em: 
15 ago. 2019. 
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de abordagem com o intuito compensatório para uma abordagem preventiva, 

visando garantir que os impactos sequer cheguem a ser produzidos. 

 

 

6.3 ABORDAGEM GLOBAL DA GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES NA ERA 

DO ANTROPOCENO 

Os desastres naturais fazem parte da pauta das maiores discussões na 

temática do Direito Ambiental e sustentabilidade no sistema contemporâneo, a busca 

por alternativas para reduzir os impactos causados pela atividade humana como 

percursora dos desastres naturais é ação constante no universo ambientalista. 

Conforme foi possível observar pelo estudo realizado nos capítulos anteriores, o 

pensamento crítico de alternativas precedentes à resolução dos impactos ambientais 

demorou para ser analisado entre os ambientalistas mais conceituados, sendo que 

demorará ainda mais para ser adotado em sua concretude pela sociedade. 

Esses são alguns dos desafios enfrentados pelo gerenciamento de riscos 

de desastres porquanto a temática ainda fica restrita àqueles que, dentro do que se 

fala em Estado Ambiental de Direito, preocupam-se diretamente com a importância 

de tratar os impactos ambientais a partir de métodos contraceptivos, deixando os 

retrógados métodos de compensação ambiental para trás. Se, no Brasil, busca-se a 

implementação efetiva da AAE, do EIA e da AIA, nas diversas partes do mundo já se 

fala nos fatores de um processo sistêmico de gerenciamento de riscos. 

Em agosto de 2017, o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar elaborou 

uma cartilha de prevenção aos desastres, denominada na tradução literal como 

“Cartilla para la Prevención de Desastres”, estabelecendo métodos, propostas, 

alternativas e medidas a serem adotadas para evitar que desastres naturais possam 

ocorrer e, também, precaver a população com atitudes e ações que devem ser 

tomadas para escapar dos impactos ambientais. A cartilha é importante por 

apresentar, de forma elucidativa, que os desastres se caracterizam como eventos 

natuais de forma destrutiva, assim classificados como: 

Vulnerabilidad em las personas, los bienes, la infraestructura, la 
prestación de servicios, medio ambiente. Los fenômenos naturaels 
pueden convertirse cuando no se han tomado medidas de 
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prevención o cuando el medio ambiente y el ecossistema se han 
alterado como produto de actividad humana. Por ejemplo: demasiada 
agua que la tierra no puede absorber, esto puede provocar 
inundaciones, mientras que poca agua em ciertas regiones puede 
ocasionar sequias.260 

A Cartilha de Prevenção aos Desastres aponta, também, as razões do 

porquê é necessário estar preparado para enfrentar os desastres em três fases 

distintas, denominadas como antes, durante e depois. Na primeira, é necessário que 

as pessoas considerem a possibilidade de que os desastres podem, realmente, 

acontecer. Na segunda, é necessário que se flexibilizem as decisões em meio ao 

acontecimento dos desastres, protegendo sua vida e a de sua família. A terceira e 

última aduz ser necessário conceber que o desgaste físico em meio ao desastre 

pode resultar na realização de ações que atraiam o perigo para si: 

Antes 
Geralmente las personas no consideran la posibilidad de que algún 
desastre pueda ocurrir o afectarles, razón por la cual no se preparan 
física ni psicologicamente para enfrentarlos. Esta es la etapa de 
prevención. 
Durante 
Em muchos casso, el miedo y la confusión del momento no hacen 
posible que la persona tome la mejor decisón para actuar 
correctamente, y así resguardar su vida y la de su família. 
Después 
El desgaste emocional y físico de las personas puede llevarlas a 
realizar acciones em su perjuicio, tales como ingerir agua 
contaminada, entre otras.261 

Através da preocupação com o gerenciamento dos riscos de desastres é 

que pode se visualizar a importância do tratamento precedente através de 

instrumento que, como a Avaliação Ambiental Estratégica, podem ser de base para a 

elaboração de planos de contingência e medidas paliativas. Especificamente sobre a 

AAE, não impressiona a pertinência da temática, tanto que as iniciativas públicas e 

privadas por todo o cenário mundial têm procurado conceber repercussão e 

aplicabilidade a este instrumento, o que tem refletido nas investidas por seu melhor 

aproveitamento no Brasil.  

                                            
260 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Cartilla para la Prevención de 
Desastres. 1. ed. Bogotá, ago. 2017. p. 05-06. Disponível em: https://www.icbf.gov.co/sites/ 
default/files/procesos/pu1.p9.gth_cartilla_prevencion_desastres_v1.pdf. Acesso em: 16 ago. 2019. 
261 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Cartilla para la Prevención de 
Desastres. 1. ed. Bogotá, ago. 2017. p. 06. Disponível em: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/ 
procesos/pu1.p9.gth_cartilla_prevencion_desastres_v1.pdf. Acesso em: 16 ago. 2019. 
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Nos Estados Unidos, a Avaliação Ambienta Estratégia é apresentada em 

sua tradução literal como Strategic Environment Alassessment, em que suas 

diretrizes e bases envolvem um processo sistemático de aplicação e obtenção dos 

resultados. Segundo Riki therivel, a primeira diretriz trata-se na necessidade de 

providenciar uma melhora da ação estratégica, ou mesmo, “Improving the strategic 

action”, como conceitua o autor. Através dessa medida, a AAE vai iniciar tão logo 

que seja integrada ao processo de tomada de decisão, o que garante que o trabalho 

desenvolvido pela AA seja levado em consideração na elaboração do projeto e, 

propriamente, nas decisões.262  

A segunda diretriz consiste em promover a participação de outras partes 

interessadas, ou seja, trazer publicidade e notoriedade para a tomada de decisão 

através da permissiva de que o público alvo participe em sua elaboração e 

resultados, essa etapa é denominada pelo autor como “Promote participation of other 

stake holders”.263  

A terceira etapa aplicada se refere ao direcionamento do foco para as 

principais restrições ao meio ambiente e à sustentabilidade, porque a AAE, 

diferentemente da AIA, trata da delimitação da questão-chave, separando as bases 

para a correta tomada de decisão e não apenas realizando um relatório de avaliação 

dos impactos ambientais, esta recebe a denominação de “Focus on key 

environmental/sustainability constraints”.264 

O quarto princípio, concebido como “Identify the Best Option” se baseia 

na necessidade de apontar e identificar a melhor opção para uma ação estratégica, 

cuja observação deve perfazer a busca pela assistência e individualização de 

diferentes tipos de opções e informações, categorizando-as por instância, buscando-

se uma minimização dos danos mediante gestão das demandas preventivas ao 

invés da sua acomodação.265 

O sexto princípio consiste na prática material do resultado almejado 

                                            
262 THERIVEL, RIki. Strategic Enviromental in Action. 2. ed. Washington DC: Earthscan, 2010. p. 
10-11. 
263 THERIVEL, RIki. Strategic Enviromental in Action. 2. ed. Washington DC: Earthscan, 2010. p. 
10-11. 
264 THERIVEL, RIki. Strategic Enviromental in Action. 2. ed. Washington DC: Earthscan, 2010. p. 
10-11. 
265 THERIVEL, RIki. Strategic Enviromental in Action. 2. ed. Washington DC: Earthscan, 2010. p. 
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através de operações que minimizem os impactos negativos, otimizem os positivos e 

compensem a perda de recursos e benefícios. Ainda que as demais etapas se 

vinculem, está se encontra diretamente ligada à tomada de decisões, pois impacta 

no objeto da AAE, servindo para efetivar o princípio da precaução, mitigando os 

efeitos negativos supervenientes, assim definida como “Minimize negative impacts, 

optimize positive ones, and compensate for thelos of valuable features and 

benefits”.266 

Por fim, o sexto princípio, retratado como “Ensure actions do not exceed 

limits beyond wich irreversible damage from impacts mayoccur” trata-se de uma 

aplicação prática do sistema de freios e contrapesos ao aduzir a necessidade do 

agente de verificar que as ações e medidas não excedam os limites para os quais os 

danos irreversíveis poderão incorrer em relação aos impactos negativos, idealizando 

perfeitamente o princípio da prevenção através da ação estratégica.267 

Entender as bases e diretrizes da Avaliação Ambiental estratégica é 

medida necessária para poder compreender o atual enfrentamento global acerca das 

medidas de gerenciamento de riscos e combate aos impactos ambientais causados 

pelos desastres. 

Um dos principais eventos que demonstram o nascimento da 

preocupação da humanidade com a adoção de medida preventivas para evitar a 

ocorrência de desastres ambientais através do gerenciamento de riscos se trata da 

Convenção sobre proteção do patrimônio mundial, em 1972. A Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura – Unesco, visando incentivar a 

preservação dos bens culturais e naturais considerados significativos para a 

humanidade, estabeleceu uma reunião convocando os países a participarem com o 

objetivo de instituir um pacto de cooperação com valor e aplicação internacional. 

Essa convenção determinou que os bens que tenham valor universal e interesse 

excepcional justifiquem o interesse e empenho de toda a humanidade na sua 

preservação.268 

                                            
266 THERIVEL, RIki. Strategic Enviromental in Action. 2. ed. Washington DC: Earthscan, 2010. p. 
10-11. 
267 THERIVEL, RIki. Strategic Enviromental in Action. 2. ed. Washington DC: Earthscan, 2010. p. 
10-11. 
268 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL. Patrimônio mundial: 
fundamentos para seu reconhecimento. Brasília: Setembro, 2008. p. 04-05. Disponível em: 



152 
 

 

A Lista do Patrimônio Mundial se refere na conformação de um patrimônio 

comum, partilhado entre todos. Os resultados advêm do esforço mútuo dos países 

signatários para inscrevem bens culturais e naturais a serem inscritos nessa Lista. 

As informações sobre a inscrição são avaliadas por órgãos técnicos consultivos e a 

aprovação final é feita anualmente pelo Comitê do Patrimônio Mundial, integrado por 

representantes de 21 países, dos quais o Brasil, por intermédio da Presidência do 

Instituto, tem seu representante legal com direito a voz e voto.269 

A Lista do Patrimônio Mundial permite que se compreenda a importância 

dos bens inscritos, conferindo-lhes proteção internacional mediante acordo mútuo 

com predominância geral. É através desta lista que pode se verificar a necessidade 

da existência de um texto normativo capaz de traduzir o apelo de clamor das 

pessoas que compreendem a necessidade de se enfrentar os desastres naturais 

através de uma política de gerenciamento de riscos para que estes nem mesmo 

cheguem a ocorrer, ou no pior dos cenários, tem efeitos e resultados quase ínfimos 

ou mesmo nenhum resultado significativo a danificar o meio ambiente, sendo a 

recuperação plena. 

Em consulta à base de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico270 nacional verificam-se inscritos na Lista do Patrimônio Mundial 14 bens 

brasileiro que fazem parte do acervo patrimonial mundial cultural, 7 bens que fazem 

parte do acerco registrado de bens naturais mundiais e 1 bem que faz parte do 

registro de listagem mista, conforme consta no ANEXO I. 

Além dos bens materiais registrados como Patrimônio Mundial, o Brasil 

também tem registrados 28 bens imateriais tendo em vista que, conforme 

demonstrado anteriormente, o meio ambiente não consiste somente na natureza, 

mas tudo aquilo que se está diante da humanidade de forma objetiva ou objetiva. De 

forma discriminada, igualmente mediante acesso à base de dados do Instituto do 

                                                                                                                                        
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cartilha_do_patrimonio_mundial.pdf. Acesso em: 
18 ago. 2019. 
269 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL. Patrimônio mundial: 
fundamentos para seu reconhecimento. Brasília: Setembro, 2008. p. 04-05. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cartilha_do_patrimonio_mundial.pdf. Acesso em: 
18 ago. 2019. 
270 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTISCO NACIONAL. Patrimônio Mundial 
Cultural e Natural. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/29. Acesso em: 20 ago. 
2019. 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional271, pode-se relacionar os seguintes bens 

imateriais registrados na listagem da convenção internacional conforma consta no 

ANEXO II. 

Desastres naturais efetivamente acontecem e, por essa razão, é 

necessário estar preparado para gerenciar esses eventos inevitáveis, razão pela 

qual um plano de Gerenciamento de Riscos de Desastres contribui na prestação de 

apoio às comunidades vulneráveis através da proteção do seu patrimônio. A 

importância de se realizar o gerenciamento dos riscos de desastres vem estampada 

no Manual de Referência do Patrimônio Mundial: 

Os desastres podem ter graves consequências financeiras: é muito 
mais rentável investir em planejamento preventivo de gestão de 
riscos antes de um desastre do que gastar grandes somas na 
recuperação e na reabilitação pós-desastre (o Fundo do Patrimônio 
Mundial tem disponível um financiamento de emergência limitado). 
Reduzir o risco é a abordagem de gestão mais eficaz.272 

O desastre, na era do antropocêno, é definido como determinada 

perturbação grave do funcionamento de uma comunidade sou sociedade, causando 

amplas perdas humanas, materiais, econômicas e ambientais que extrapolam a 

capacidade da comunidade afetada para lidar com a situação mediante 

levantamento de recursos próprios, situação em que se verifica seu impacto não só 

sobre pessoas e bens, mas também sobre os valores culturais e ecossistemas. O 

risco de desastres é produto do perigo potencial e da vulnerabilidade, já o perigo 

pode se caracterizar como um fenômeno, podendo causar potencial perturbação ao 

bem cultural, a vulnerabilidade é a susceptibilidade ou a exposição dos bens 

culturais ao próprio perigo. Tem-se, portanto, que o perigo é a fonte externa do 

desastre enquanto o perigo é a fraqueza inerente ao bem cultural em razão da sua 

localização ou características específicas.273 

A seguir, elencam-se exemplos de relações e eventual efeito combinado 

de riscos naturais e induzidos por ações humanas, conforme dados coletados pela 

                                            
271 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTISCO NACIONAL. Patrimônio Mundial 
Cultural e Natural. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/228. Acesso em: 20 ago. 
2019. 
272 UNESCO. Gestão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial. Brasília: Unesco, Iphan, 
2015. p. 13. 
273 UNESCO. Gestão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial. Brasília: Unesco, Iphan, 
2015. p. 14-15. 
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO274: 

 
QUADRO 2 – Relações entre Riscos Naturais e Perigos Antrópicos 

 Naturais Antrópicos Indiretos/secundários 

•Meteorológicos •Furação 

 

•Raio 

 

•Precipitação hídrica 

intensa 
 

 •Inundações 

(litoral/rios) 
 

•Incêndio 

 

•Movimentos de 

massas ou terras 

•Hidrológicos 

(causados por 
chuva forte) 

•Inundação subida ou 

enxurrada 
 

•Deslizamento de terra 

 

•Cinzas vulcânicas 

 

•Lava 

 

•Represamento de rio por 

gelo 
 

•Tsunami 

•Deficiência da 

infraestrutura 
hidrológica 
(barragens, diques, 
reservatórios, sistemas 
de drenagem) 
 

•Deficiência da defesa 

costeira (quebra-mar) 

•Epidemia de doenças 

 

•Poluição 

•Vulcânicos •Falhas ou fraturas 

 

•Abalo sísmico ou tremor 

de terra 
 

•Deformação permanente 

(ex. dobras) 
 

•Movimento induzido 

(ex. liquefação e 
movimentos de massa) 
 

•Movimentos de massas 

causados por danos a 
represas ou 
reservatórios 
 

•Explosão nuclear ou 

causada por mineração 

•Movimentos de massa  

 

•Incêndio 

 

•Inundações 

•Movimentos de 

massas (neve, 
gelo, pedra, solo, 
lama, etc.) 
(induzido por ação 
lenta de erosão ou 
por ação de um 
dos riscos acima 
elencados) 

•Quedas 

 

•Depressões 

 

•Desabamentos 

 

•Fluxos 

•Escombreiras instáveis 

de resíduos de 
mineração ou 
construção 

 

 

Constata-se através da relação de riscos naturais e perigos antrópicos 

                                            
274 UNESCO. Gestão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial. Brasília: Unesco, Iphan, 
2015. p. 14-15. 
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supra apresentada que os riscos meteorológicos naturais estão mais centrados nos 

raios, furações e precipitações hídricas, assim como os indiretos tem mais 

frequência nas inundações, incêndios e movimento de massas ou terras. Esses 

fatores são, de todo modo, influenciados pela ação humana, principalmente no que 

diz respeito ao elevado crescimento populacional e, consequentemente, o processo 

de urbanização do meio ambiente natural. Acerca dos riscos hidrológicos, estes 

causados por fortes chuvas, relacionam-se mais desastres na área de riscos 

naturais, sendo os antrópicos provenientes da própria falha estrutural da natureza 

com ou sem colaboração protetiva da ação humana através da adequada edificação 

e preservação de barragens, diques, reservatórios e sistemas de drenagem. Já em 

relação aos riscos indiretos, estes são provocados diretamente pela participação 

humana, seja através da poluição ou propagação de uma epidemia de doenças. 

Os riscos vulcânicos de ordem natural têm como figuras destacadas as 

deformações e movimentos terrestres que impactam diretamente na própria 

estrutura vulcânica, provocando o colapso que resulta nas erupções e, por 

consequência, nos desastres em determinadas regiões. Os riscos antrópicos, nesse 

caso, já se associam diretamente à intervenção humana, seja pelo movimento de 

massas causado por danos à reservatórios e represas ou mesmo explosões 

nucleares e causadas por mineração. De outro lado, os riscos secundários têm, 

entre suas principais causas, os movimentos de massa, incêndio ou inundações. 

Por último, os movimentos de massa, estes induzidos por erosão ou pelos 

demais riscos elencados, apresentam como riscos naturais as quedas, depressões, 

desabamentos e fluxos. Por sua vez, os riscos antrópicos, neste quesito, têm 

influência direta da ação humana mediante escombreiras instáveis de mineração ou 

construção. Não há riscos de ordem secundária em relação ao movimento das 

massas como neve, gelo, pedra e solo. 

Assim, tão logo que sejam observados os riscos contemporâneos, a figura 

teórica de um necessário gerenciamento de riscos é ilustração constante no discurso 

da era do antropocêno, onde a sustentabilidade se traduz ema concepção valorativa 

do Estado ecológico de direito, sendo imprescindível a adoção de medidas para 

prevenir ou minimizar o risco de desastres. Acerca dessas providências, a UNESCO 

sugere uma relação de ações que devem ser tomadas para efetivar o gerenciamento 
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de riscos mediante prevenção de perigos como incêndios e roubo, minimização do 

impacto de perigos como terremos e inundações, redução das fragilidades do bem e 

de sua ambiência ou mesmo pelo treinamento de equipes em estratégias de 

autoproteção.275 Essas medidas de prevenção demanda a coordenação de diversos 

membros da equipe e, igualmente, dos departamentos responsáveis pela gestão do 

bem, sendo necessária a realização de contatos com agências externas e com 

especialistas de áreas relevantes. Equipamentos específicos também podem ser 

necessários para prevenir ou reduzir o impacto de perigos sobre o patrimônio 

ambiental.276  

É neste ponto que figura a importância da Avaliação Ambiental 

Estratégica, conforme abordado anteriormente e mais profundamente descrito a 

frente, a AAE possibilita a elaboração de um estudo de informações e dados que 

possam integrar um planejamento de medidas a serem adotadas para que a 

realização do gerenciamento de riscos de desastres seja plena, concreta e efetiva. 

É, portanto, um procedimento precedente, ou seja, pré-formulação da projeção de 

ações a serem tomadas para o gerenciamento de riscos, como forma de proteção ao 

patrimônio ambiental. 

 

 

6.4 APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) COMO 

INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL NA ERA DO ANTROPOCÊNO 

A utilização da Avaliação Ambiental Estratégia (AAE) no contexto hodierno 

do Direito dos Desastres se adequa ao modelo de governança ambiental 

autoconsciente, assim exigido pelo ordenamento jurídico pátrio, com o fim de 

garantir efetiva aplicação da Sustentabilidade no que diz respeito à preservação dos 

recursos naturais, gerenciamento dos riscos e promoção do bem-estar social. 

A AAE vem alinhada com a pontuação que Fernanda Dalla Libera 

Damacena alerta sobre, de um modo geral, tratando-se de meio ambiente e 

desastres, o princípio aconselha que a falta de certeza não justifica a inação diante 

                                            
275 UNESCO. Gestão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial. Brasília: Unesco, Iphan, 
2015. p. 17-18. 
276 UNESCO. Gestão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial. Brasília: Unesco, Iphan, 
2015. p. 18-19. 
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de prováveis riscos.277 

A Avaliação Ambiental Estratégica ganhou destaque através da 

regulamentação jurídica realizada pelos Estados Unidos através da Avaliação de 

Impacto Ambiental, como conjunto amplo de requerimento de avaliação ambiental, 

realizada através do Ato de Política Nacional do Meio Ambiente (National 

Environmental Policy Act), no ano de 1969.278 Todo o sistema de Avaliação de 

Impacto Ambiental apresentou-se com ressalvas à diversos fatores tradicionais, 

como o planejamento nacional, a criação de um novo nível de preocupação pública 

com o meio ambiente, o aumento das escalas e preocupações mais amplas dos 

grandes programas de desenvolvimento, assim como contraposição ao fracasso dos 

procedimentos de avaliação e de revisão de projetos para contabilizar impactos 

ecológicos e sociais evidentes. No entanto, a regulamentação americana apenas 

previu a utilização da Avaliação de Impacto Ambiental, deixando uma lacuna para 

discussões acerca das ações federais que deveriam ser tomadas, até chegar à 

conclusão da regular incorporação àquela legislação das políticas, planos e 

programas, o que fez com que os Estados Unidos se tornassem o primeiro país a 

contar com um requisito formal e legal da Avalição Ambiental Estratégica.279 

Sobre a Avaliação Ambiental Estratégica no ordenamento jurídico 

americano, Heloise Siqueira Garcia comenta que: 

Interessante salientar que apesar de possuir a primeira legislação a 
tratar sobre o tema, esta foi pouco alterada e aperfeiçoada, 
funcionando praticamente da mesma forma desde o referido ano de 
criação. A legislação não lista quais os tipos de ações estratégicas 
que requerem AAE, ficando a exigência numa definição vaga de 
todas as propostas de legislação ou outra ação Federal maior que 
afete significativamente a qualidade do meio ambiente humano, 
reduzindo-se, portanto, apenas a iniciativas federais ou que 
requeiram aprovação federal.280 

                                            
277 DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres e Compensação Climática no 
Brasil: limites e potencialidades. Rio de Janeiro: Lamen Juris, 2019. p.  26. 
278 HAQ, Gary. Background and context of strategic environmental assessment. In: CARATTI, Pietro; 
DALKMANN, Holger; JILIBERTO, Rodrigo. Analysing Strategic Environmental Assessment. 
Northampton: Edward Elgar, 2004. p. 05. 
279 GARCIA, Heloise Siqueira. Avaliação ambiental estratégica e política nacional de resíduos 
sólidos: uma análise da aplicação em suas ações estratégicas no contexto do Brasil e da Espanha. 
1. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015. p. 21-22. 
280 GARCIA, Heloise Siqueira. Avaliação ambiental estratégica e política nacional de resíduos 
sólidos: uma análise da aplicação em suas ações estratégicas no contexto do Brasil e da Espanha. 
1. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015. p. 21-22. 
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No contexto jurídico brasileiro, vê-se que o direito constitucional 

acentuado pela Constituição Cidadã de 1988, conforme anteriormente abordado 

neste capítulo, tipificou princípios subjetivos com o viés de garantir o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, aliado ao princípio da dignidade da pessoa humana e à 

garantia ao livre exercício de qualquer atividade econômica, o que viabilizou a 

permanência do desenvolvimento com a sustentabilidade, protegendo o meio 

ambiente através de instrumentos técnicos e incentivos econômicos que assegurem 

padrões sustentáveis de produção e consumo, frutos de uma gestão ambiental mais 

equilibrada e organizada.281 

Maria Cláudia Silva Antunes de Souza comenta sobre a implementação 

dos preceitos da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil: 

Percebe-se que o intento do legislador constituinte foi justamente o 
de incentivar o progresso e o desenvolvimento como forma de 
satisfazer as necessidades do homem, mas, ao mesmo tempo, impor 
a todos o dever de proteção ao meio ambiente, sem o qual a própria 
condição humana é afetada. A política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), instituída pela Lei nº 6.938/81, tem como objetivo a 
compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico 
(art. 4º, inciso I).  
Para suprir exigências, o Planejamento Ambiental é ferramenta 
indispensável ao desenvolvimento das atividades de gestão do meio 
ambiente e, consequentemente, no amparo à criação e à 
implementação de políticas ambientais. Como instrumentos 
essenciais à gestão ambiental, a Política Nacional do Meio Ambiente 
elegeu, entre outros, a Avaliação Ambiental de Impactos Ambientais 
– AIA e o Licenciamento Ambiental (art. 9º, III e IV). Os dois 
instrumentos são indubitavelmente complementares [...]282 

Édis Milaré conceitua Avaliação de Impacto Ambiental como sendo um 

dos instrumentos de política ambiental anteriormente mencionados: 

Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 
procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que 
se faça um exame sistemático dos impactos ambientais e uma ação 
proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, 
e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao 

                                            
281 SOUZA, Maria Cláudia S. Antunes de. Avaliação ambiental estratégica: possibilidades e limites 
como instrumento de planejamento e de apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 
2015. p. 14. 
282 SOUZA, Maria Cláudia S. Antunes de. Avaliação ambiental estratégica: possibilidades e limites 
como instrumento de planejamento e de apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 
2015. p. 15. 



159 
 

 

público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles 
considerados. Além disso, os procedimentos devem garanti a adoção 
das medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso 
de decisão sobre a implementação do projeto.283 

A Avaliação de Impacto Ambiental surgiu no Brasil antes mesmo da 

edição de uma lei específica que abordasse a proteção do meio ambiente como 

política de Estado. Em 1972, para financiamento do projeto da Usina Hidrelétrica de 

Sobradinho, que ficava em posição diretamente ligada ao rio São Francisco, no 

estado da Bahia, o Banco Mundial exigiu a realização do AIA, tendo em vista a 

preparação para a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, a ser realizada 

naquele ano. 

A Doutora Maria Cláudia Silva Antunes de Souza explica que:  

A necessidade de avaliação dos impactos ao meio ambiente 
causados por empreendimentos industriais tem como marco inicial a 
Lei nº 6.803, de junho de 1980, que “dispõe sobre as diretrizes 
básicas para o zoneamento ambiental nas áreas críticas de poluição 
e dá outras providências”. O artigo 10, § 3º, desse diploma, 
estabeleceu que além de estudos exigíveis para o zoneamento 
urbano havia a necessidade da elaboração de estudos específicos 
para se avaliar os impactos ambientais decorrentes da implantação 
de empreendimentos daquele tipo.284 

Édis Milaré aponta, ainda, que somente a regulamentação da lei é que 

vinculou a avaliação de impactos ambientais ao sistema de licenciamento: 

O Dec. 88.351, de 01.06.1983 – depois substituído pelo Dec. 
99.274/1990 – ao regulamentar a Lei 6.938/81, vinculou a avaliação 
de impactos ambientais aos sistemas de licenciamento, outorgando 
ao Conselho Nacional de Meio Ambienta – CONAMA competência 
para “fixar os critérios básicos segundo os quais serão exigidos 
estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento”, com 
poderes, para tal fim, de baixar as resoluções que entender 
necessárias.285 

Gabriel Wedy destaca que o Desenvolvimento Sustentável tem por 

objetivo propiciar um crescimento socialmente econômico aliado à boa governança, 

sendo que elemento deve complementar o outro: 

                                            
283 MILARÉ, Édis. Direito ao ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 741. 
284 SOUZA, Maria Cláudia S. Antunes de. Avaliação ambiental estratégica: possibilidades e limites 
como instrumento de planejamento e de apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores, 
2015. p. 16. 
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável devem propiciar “um 
crescimento econômico socialmente inclusivo e ambientalmente 
sustentável”.128 Para se alcançar esses objetivos econômicos, 
sociais e ambientais, deve estar presente a boa governança. Cabe 
ao Estado exercer ações que possibilitem e auxiliem a sociedade a 
prosperar. Entre as ações fundamentais do Estado, estão 
proporcionar: a saúde e a educação; a provisão de infraestrutura 
como estradas, portos e energia; a proteção dos indivíduos contra o 
crime e a violência; a promoção da ciência e da tecnologia; e a 
implementação da regulação para a proteção do meio ambiente.286 

No Brasil, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi regulamentada 

pelo Decreto nº 88.351/83, que estabeleceu a competência do CONAMA para 

estabelecer normas e critérios para a realização do licenciamento. Assim, as 

atividades que podem modificar o meio ambiente e tem potencial para resultar em 

impactos ambientais restaram enumeradas em rol exemplificativo do art. 2º do 

referido decreto. Com o passar do tempo, o CONAMA editou uma série de 

resoluções, tal como a Resolução nº 237/97 que estabeleceu o conceito legal de 

licenciamento ambiental, atualmente compreendido pela Lei Complementar nº 140, 

de 08 de dezembro de 2011.287 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, referida como 

doutrina primária dos direitos no âmbito jurídico brasileiro, garantiu a aplicação do 

princípio do meio ambiente sociologicamente equilibrado aliado ao princípio da 

dignidade humana ao tempo em que recepcionou as normas infraconstitucionais que 

regulamentaram os instrumentos necessários à efetiva realização do Estado de 

Direito Ambiental, conforme comenta Maria Cláudia Silva Antunes de Souza: 

A Constituição Federal de 1988 recepcionou a Lei nº 6.938/81, 
ordenando a exigência do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, uma 
das modalidades da Avaliação de Impacto Ambiental, e o Relatório 
de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA “para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente” (art. 225, §1º, inciso IV). O comando constitucional 
inseriu relevante abordagem quanto ao EIA/RIMA, passando este a 

                                            
286 WEDY, Gabriel. Desenvolvimento sustentável e boa governança climática. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL. 30 anos da Constituição Ecológica: desafios da 
governança ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde.  2018. p. 82. Disponível 
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287 SOUZA, Maria Cláudia S. Antunes de. Avaliação ambiental estratégica: possibilidades e limites 
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2015. p. 18. 
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ser exigido somente em caso de significativa degradação do meio 
ambiente.288 

Para que a Avaliação Ambiental Estratégica possa ser aplicada ao Direito 

dos Desastres como instrumento de governança ambiental é imprescindível que se 

avalie os fatores de riscos elencados por Gabriel Wedy, tais como: a) a relação 

humana com as mudanças climáticas, sendo esta referente às ações humanas que 

causam a aceleração nas emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera, 

produzindo o aquecimento global; b) a acidificação dos oceanos, ou seja, os 

oceanos tornam-se mais ácidos com o aumento do gás carbônico liberado; c) a 

depleação da camada de ozônio causada por clorofluorcarbonetos (CFCs), 

encontrados em sistemas de refrigeração e arossóis, sendo estes uma grande 

ameaça à saúde humana; d) A poluição causada pelo uso de fertilizantes químicos à 

base de nitrogênio e fósforo; e) o uso excessivo e desperdício de água potável, 

sendo que pode ser considerado que 70% da água potável do mundo é usada na 

agricultura, 20% pela indústria e apenas 10% resta para o uso doméstico; f) uso da 

terra para cultivar alimentos, pastoreio de rebanhos, produção e industrialização de 

outros produtos, expansão das cidades; g) a biodiversidade ameaçada pelas ações 

humanas; h) carregamento de aerossol ocasionados pela queima de carvão, 

biomassa, óleo diesel e outras formas de poluição; e, por fim; i) a poluição química 

gerada por Indústrias petroquímicas, de produção de aço e mineração, que usam 

grande quantidade de terra e água nos processos produtivos.289 

Gabriel Wedy se inspira nas ideias de Jeffrey Sachs, economista norte-

americano que desenvolveu uma análise sistemática dos sistemas sociais do 

Estado, para ele, Sachs defende um sistema de produção sustentável, que alimente 

a população e, concomitantemente, reduz a pressão dos sistemas de produção 

sobre o planeta. Para tanto, é necessária que sejam enfrentados os graves 

problemas ocasionados pela exploração dos recursos naturais inconsequente e 
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2015. p. 18. 
289 WEDY, Gabriel. Desenvolvimento sustentável e boa governança climática. In: CONGRESSO 
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governança ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde.  2018. p. 84-86. 
Disponível em:  http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20180702143948_7222.pdf. 
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impensada, além do desejo individual de poder econômico constituído pela 

sociedade capitalista, com o objetivo de garantir a superação da insegurança 

alimentar causada por agrotóxicos, transgênicos, fertilizantes, gorduras trans e 

outros produtos danosos ao meio ambiente e à saúde humana, além da má nutrição, 

obesidade, pobreza, estruturas rurais, mudança do uso rudimentar da terra e 

degradação do solo, além da falta de água, poluição do ar e extinção da 

biodiversidade. Para Sachs, um dos principais problemas encontra-se justamente 

nas comunidades mais pobres, uma vez que não possuem a estrutura adequada a 

viabilizar o uso consciente do meio ambiente, sendo necessário manter-se com o 

mínimo oferecido, que muitas vezes é extraído de áreas que já não podem ofertar 

mais nada em razão da degradação há muito tempo realizada.290 

Sachs aponta como solução a realização do equilíbrio social e econômico 

de forma precedente à exigência do uso sustentável dos recursos, ou mesmo a sua 

implementação correlata, ao tempo em que se visa reestruturar economicamente 

determinada comunidade, visa-se criar uma autoconsciência do esgotamento dos 

recursos e a iminente necessidade de preservação e precaução contra os Desastres 

Ambientais. 

Assim, Maria Cláudia Silva Antunes de Souza categoriza a Avaliação 

Ambiental Estratégica dentro do plano de governança ambiental: 

A Avaliação Ambiental Integrada – AAI e a Avaliação Ambiental 
Estratégica – AAE são modalidades da Avaliação de Impacto 
Ambiental – AIA. São avaliações que se complementam no processo 
de planejamento ambiental. Ambas são desenvolvidas para análises 
antecipadas e integradas de políticas, planos e programas que 
afetam o meio ambiente e, por conseguinte, atuam juntas como 
ferramentas para melhorar, desde a concepção até a inserção 
ambiental dos projetos de desenvolvimento, subsidiando os 
licenciamentos ambientais.291 

Carlos Tucci e Carlos André Mendes complementam que a Avaliação 

Ambiental Integrada consiste em determinado processo interdisciplinar e social, ou 
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seja, que tem ligação entre o conhecimento e ação no que concerne à decisão 

pública para identificação, avaliação e produção de análise de todos os processos 

naturais e humanos relevantes para as interações com o atual e futuro estado de 

qualidade do meio ambiente, assim como dos recursos apropriados nas escalas de 

tempo e espaço, facilitando a implementação de políticas e estratégias preventivas: 

A Avaliação Ambiental Integrada é um processo interdisciplinar e 
social, ligando conhecimento e ação no contexto de decisão pública, 
para a identificação, análise e avaliação de todos os relevantes 
processos naturais e humanos e suas interações com atual e futuro 
estado da qualidade do meio ambiente e recursos nas apropriadas 
escalas de tempo e espaço, assim facilitando a definição e 
implementação de políticas e estratégias (EEA, 1999).292 

Já no que diz respeito à Avaliação Ambiental Estratégica, os autores a 

tratam como uma espécie de instrumentalização antecipatória e integra das 

políticas, planos e programas que afetam o meio ambiente. Em comparação com o 

Estudo de Impacto Ambiental, a Avaliação Ambiental Estratégica seria uma forma de 

avaliação ambiental proativa, ou seja, que busca evitar impactos e gestão 

inadequada: 

A Avaliação Ambiental Estratégica – AAE trata da avaliação 
antecipada e integrada das políticas, planos e programas que afetam 
o meio ambiente. Segundo Goodland (2005) a AIA, na forma EIA é 
uma ação ambiental reativa enquanto que a AAE é uma avaliação 
ambiental proativa, procurando evitar impactos de gestão inaqueada. 
A política de recursos hídricos, os Planos Nacionais, Regionais e de 
Bacia, além dos setoriais e os programas deles derivados seriam os 
focos da AAE.293 

A Avaliação Ambiental Estratégica, no modelo de governança ambiental, 

propõe-se como possibilidade real da condição ambiental294, uma vez que induz a 

realização de um estudo prévio para adoção de estratégias que visem coibir os 

impactos ambientais e a ocorrência dos desastres, bem como reduzir seus efeitos 
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estruturas/sqa_pnla/_arquivos/sqa_3.pdf. Acesso em: 10 fev. 
293 TUCCI, Carlos; MENDES, Carlos André. Curso de Avaliação Ambiental Integrada de Bacia. 
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006. p. 236. Disponível em: http://www.mma.gov.br/ 
estruturas/sqa_pnla/_arquivos/sqa_3.pdf. Acesso em: 10 fev. 2019. 
294 CARNEIRO, Cheila da Silva dos Passos; GARCIA, Heloise Siqueira; VIEIRA, Ricardo Stanziola. A 
visão transnacional dos impactos ambientais a partir de discussões entre seus instrumentos 
preventivos: AAE, EIA, AIAT. In: Avaliação Ambiental Estratégica: reflexos na gestão ambiental 
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prejudiciais. Para Cheila da Silva dos Passos Carneiro, Heloise Siqueira Garcia e 

Ricardo Stanziola Vieira295, “Deve se ter em mente que a AAE tem o dever de 

discutir políticas públicas, não sendo apenas um instrumento para justifica-las [...]”. 

Seguidamente, os Autores destacam que: 

De forma resumida, a AAE é um instrumento de apoio à incorporação 
da dimensão ambiental na tomada de decisões estratégicas, de 
natureza política e não técnica, que usualmente se identifica com 
políticas estratégicas, planos e programas, e como tal é um 
procedimento de melhoria destes instrumentos de planejamento. Seu 
propósito fundamental é de avançar no desenvolvimento de políticas 
ambientais e de sustentabilidade desde as primeiras fases de 
decisão, aquelas nas quais se definem marcos básicos de 
intervenção e, portanto, as que, em geral, têm uma maior capacidade 
de determinar efeitos ambientais finais no entorno e sua 
sustentabilidade em médio e longo prazo.296 

Tendo vista que o Direito Ambiental tem como finalidade garantir a 

sobrevivência do planeta através da preservação, conservação e melhora dos 

elementos físicos e químicos que a fazem possível297, a Avaliação Ambiental 

Estratégica mostra-se como instrumento adequado à prevenção dos impactos 

ambientais e gerência dos riscos de desastres na era do antropoceno. Isto porque 

consta como princípio geral inicial da Lei o dever de a União, os Estados e 

Municípios adotarem medidas que visem garantir a redução dos riscos de 

desastres.298 Segundo Daniel Farber e Délton Winter de Carvalho: 

Esse princípio norteador de toda a defesa civil é o da redução dos 
riscos de desastre, o que equivale a reduzir as possibilidades do 
surgimento de eventos graves ou o agravamento de tais eventos 
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como inundações, deslizamentos, radiações tóxicas ou nucleares, 
secas e terremotos.299  

Os Autores seguem sendo taxativos sobre o dever social de não desistir 

frente os desastres naturais: 

A afirmação de que vivemos numa sociedade de risco, não pode nos 
conduzir a aceitar passivamente a submissão a riscos que afrontam 
o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
que violam sistemicamente o direito à sadia qualidade de vida.300 

A Avaliação Ambiental Estratégica, como instrumento de apoio à 

incorporação ambiental, possibilita um aprimoramento das políticas de prevenção 

aos desastres, categorizando-se como verdadeira medida preventiva, assim 

constituídas por Délton Winter de Carvalho e Daniel Farber: 

As medidas preventivas não podem ficar esperando a declaração de 
situação de emergência ou a declaração de calamidade pública para 
serem colocadas em prática. Faz-se necessário aprender a perceber 
e a reagir às incertezas, para que a prevenção seja tomada no tempo 
certo. A prevenção deve ser aplicada continuadamente (art. 5º, V da 
Lei 12.608) ou de forma permanente (Constituição da República, art. 
21, XVIII), evitando a consumação de danos humanos e ambientais e 
prejuízos materiais.301 

Assim, para que a Avaliação Ambiental Estratégica funcione de forma 

plena na aplicação ao gerenciamento dos riscos no Direito dos Desastres, 

necessário que a atuação da governança se faça por uma rede de ações, tais como: 

o planejamento, a execução e a informação.302 O planejamento pressupõe a criação 

de planos de prevenção, contingência e resiliência, tal como o investimento em 

sistemas de monitoramento, que podem ser auxiliados diretamente pela AAE na 

proposta de se tomarem decisões estratégicas políticas desde as fases iniciais em 

que se formule uma intervenção.  

Por fim, reitera-se, a AAE é um instrumento capaz de mitigar os impactos 
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causados pelos desastres ambientais, pois eles exigem “ações preventivas e 

restituidoras, que envolvem diversos setores governamentais e privados”303, o que 

pode positivamente ser auferido mediante a AAE. 

Através do estudo, planejamento e avaliação ambiental, ou seja, através 

de elementos racionais, é possível racionalizar os desastres, estando um passo à 

frente, medindo-os e gerenciando-os. Sendo possíveis, a partir de então, a criação e 

desenvolvimento de novas soluções para a minimização dos impactos. 

Ademais, somente através do estudo de cada caso em concreto será 

possível desenvolver ações que mitiguem os danos causados pelos desastres. Por 

exemplo, uma enchente necessita de uma avaliação ambiental estratégica pautada 

em aspectos, tais como: análise da estrutura das barragens existentes na bacia 

hidrográfica em que o Rio perpassa; o mapeamento das áreas de risco; um controle 

meteorológico moderno; uma forma eficiente de comunicação entre os gestores e a 

população (principalmente antes e durante o evento); o planejamento dos locais de 

abrigo com a prévia comunicação da população para a desocupação das áreas de 

risco; acessos emergenciais; recursos disponíveis, dentre outras soluções que 

surgirão através de um estudo, da análise e avaliação do desastre. 

Apresenta-se o caso das enchentes por assolarem a região do Alto Vale 

do Itajaí e por ter conhecimento de que, quando a população se manteve bem 

informada, os danos causados pela enchente foram menores, pois puderam retirar-

se das áreas de riscos, bem como retirar boa parte de seu patrimônio. Além disso, a 

estrutura de uma barragem avaliada periodicamente e com as análises técnicas 

realizadas adequadamente diminui a possibilidade de um rompimento, ou pelo 

menos, dá ao seu gestor a segurança necessária para o controle da vazão d’água 

em momentos de crise. 

Inúmeras questões como estas permearão uma avaliação ambiental 

estratégica, permitindo que os atores públicos possam orienta-se no caminho de 

soluções concretas, servindo de base para uma gestão de riscos eficaz, método este 

cujo objeto pressupõe a atuação humana de forma preventiva no combate aos 
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desastres. 

Nesse viés, a AAE possibilita a estruturação de alternativas que venham e 

eclodir em um projeto de ações e propostas que possam, dentro das perspectivas de 

riscos, possibilitar o gerenciamento dos desastres naturais ocasionados de forma 

direta ou indireta pelas ações humanas. 

O Poder Público tem em mãos um excelente instrumento a seu serviço. A 

AAE, dentre outras ações, informa aos grupos de interesse acerca dos prováveis 

impactos ambientais que devem ser considerados no processo para a tomada de 

decisão.  

A execução pressupõe uma atividade mais coercitiva e de campo, onde o 

Estado atuará prioritariamente no mapeamento e identificação das áreas de risco, 

fiscalizando áreas vulneráveis, inclusive utilizando-se da experiência de desastres 

anteriores para realizar o replanejamento das cidades e do contexto urbano com o 

fim de minimizar impactos futuros. A informação, por sua vez, terá papel fundamental 

na gestão de riscos, uma vez que é somente através dela que se pode estimular 

uma reflexão das atividades de risco, também possibilitando a participação dos 

envolvidos nas decisões causadoras de dano, sendo esta uma das formas de se 

alcançar o Estado de Direito Ambiental.304 
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CONCLUSÕES 

A problemática enfrentada parte do pressuposto de que a era do 

antropoceno não permite a abordagem e tratamento dos Desastres Naturais tão 

somente mediante alternativas que visem a recuperação ambiental após a 

ocorrência do dano ambiental, seus impactos e reflexos na estrutura socioambiental, 

exige que a sociedade aplique medidas para realização do gerenciamento dos riscos 

de ocorrência desses desastres, sendo esses os desafios enfrentados pelo sistema 

de governança, onde tem-se a confiança na categorização da sustentabilidade a 

partir de, segundo parte das teorias, um Estado Ambiental de Direito, e segundo 

acepções mais politizadas com a dialética fundamental, Estado Ecológico 

Constitucional ou Estado Socioambiental de Direito. 

Partindo deste ponto, estuda-se a possibilidade de aplicação da Avaliação 

Ambiental Estratégica como instrumento de avalição e gestão de riscos de 

desastres, ou seja, aliada à uma fase em que se buscam medidas preventivas para 

gerenciar as hipóteses de investigação dos pontos que podem acarretar na 

ocorrência dos Desastres Naturais e estudar alternativas de forma sistemática para 

obstar esses riscos e reduzir as possibilidades de intensificação ou mesmo 

ocorrência de Desastres Naturais.   

Através da Avaliação Ambiental Estratégica, permite-se um processo com 

elemento racional de planejamento, onde se consolida a análise dos critérios 

objetivos para averiguação de alternativas de projetos que são de pronto de 

identificados. A proposição desses projetos é idealizada pelos próprios planejadores, 

sendo objeto de avaliação dos impactos ambientais de cada um. Nessa perspectiva, 

dentro do planejamento pré-ordenado, a Avaliação Ambiental Estratégica informa os 

grupos de interesse acerca dos prováveis impactos ambientais que devem ser 

considerados nos processos de tomada decisão. Em razão disso, as questões 

ambientais passam a ser examinadas pelos planejadores, indicando-se como um 

efeito salutar da aplicação da AAE a geração e circulação de informação gerada no 

processo, além de que se faz possível uma organização e coordenação mais 

concreta dos grupos sociais potencialmente afetados pelos impactos ambientais. 

Surge a questão, a partir daí, a respeito da possível utilização da 

Avaliação Ambiental Estratégica no processo de tomada de decisões para realização 
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da gestão e gerenciamento de riscos de Desastres Naturais – cuja natureza é de 

política interna – como elemento de Ordem Pública capaz de obstar a Cooperação 

Jurídica Internacional nas situações em que decisões estrangeiras não se 

compatibilizarem com a aplicação no território nacional de forma coesa e íntegra que 

os operadores resolveram implantar. 

Como um fator adicional ao problema, tem-se a morosidade em que a 

importância de políticas que visem tratar dos Desastres Naturais a partir do 

gerenciamento de riscos e utilização da Avaliação Ambiental Estratégica tanto na 

forma de projeção dos impactos ambientais, quanto mais na gestão de riscos, é 

encarada pelo Estado Brasileiro, enquanto internacionalmente já se fala em 

avaliação do Estado como Estado Ecológico de Direito, Estado Constitucional de 

Direito e Estado Socioambiental de Direito. 

A hipótese passa, em primeiro lugar, pela constatação de que os 

elementos determinantes da Cooperação Jurídica Internacional, no modelo 

brasileiro, firmam-se basicamente na existência tratados ou de reciprocidade no trato 

da matéria, ao lado do respeito a Direitos Fundamentais. Essa adesão fica clara na 

análise dos bens em solo brasileiro listados como pertencentes ao Patrimônio 

Mundial, sendo que ainda assim encontram-se diversas áreas desprotegidas e sem 

institucionalização de medidas que visem coibir ou mesmo obstaculizar os riscos de 

desastres naturais, possibilitando a ocorrência de danos ambientais cujo efeito 

extrapatrimonial é irreparável, de modo em que se referenciou o rompimento da 

barragem em Brumadinho, na data de 25 de janeiro de 2019, resultando em um dos 

maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de rejeitos, que 

outrora foi classificada como de baixo risco e alto potencial de danos, teve avaliação 

equivocada quanto à estrutura e possibilidades de rompimento, sem o qual também 

não foi realizada um planejamento estratégico a partir da avaliação sistêmica das 

reais possibilidades de risco de rompimento e amplitude dos impactos e danos 

ambientais que tal ocorrência poderia gerar a todo ambiente social, biológico e 

natural.  

Supõe-se que ainda não há uma governança socioambiental no Brasil 

capaz de enfrentar os desafios dos desastres ambientais e populações vulneráveis 

de modo satisfatório o bastante para o quadro atual, podendo desta forma, ser a 
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Avaliação Ambiental Estratégica um instrumento que mitigue os impactos oriundos 

dos desastres ambientais.  

Na mesma linha, a análise comparativa, tendo os modelos de aplicação 

como referência europeia de Portugal, referência da América do Norte, os Estados 

Unidos, e referência da América do Sul, a Colômbia, perime-te avaliar como a 

Avaliação Ambiental Estratégica tem importância na análise dos pontos cruciais ao 

processo de tomada de decisões não só no período pós-ocorrência do Desastre 

Ambiental, tampouco no período pré-conceptivo, mas afigura sua possível aplicação 

na análise da gestão dos riscos propriamente destacados. 

O Capítulo 1 investigou a concepção histórica e dogmática do Direito dos 

Desastres à Sociedade de Risco na Era do Antropocêno. Avalia-se que o Direito dos 

Desastres busca a situação do estudo sobre a ocorrência dos fenômenos naturais e 

ambientais que resultam em danos ecológicos e socioambientais, sendo a 

interpretação figurativa do meio ambiente não só como uma concepção da natureza, 

mas o envolvimento de todo o círculo de elementos que caracterizam determinada 

área, ou seja, nesse contexto inclui-se, também a urbanização e os fatores sociais. A 

caracterização dos Desastres Naturais, na interpretação moderna de Délton Winter 

de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena possibilita a abordagem de como a 

temática está em alta através da globalização na era do antropocêno, para os 

autores, a humanidade sempre tem enfrentado o fato dos Desastres Naturais a partir 

de providências que costumam ser tomadas após a concretização do desastre e 

contabilização dos danos. 

Ficou mais nítido, na interpretação citada por Tiago Fensterseifer, que o 

atual contexto ambiental e jurídico não mais permite o estudo do meio ambiente 

como um único objeto é necessário a evolução tão cristalina dessa concepção social 

quanto a própria abordagem da sustentabilidade, daí que surge a resiliência, a ser 

especificada mais a frente. No antropocentrismo, é lógico a argumentação da tutela 

do meio natural de forma não autônoma, reconhecendo-se a dignidade da vida não-

humana e dos animais, especialmente dos valores ecológicos que passam a 

modular as relações sociais contemporâneas. O meio ambiente não pode ser 

protegido apenas em razão da saúde e da qualidade de vida do ser humano, mas 

também em virtude de representar um valor em si mesmo, e desses elementos que 
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nasce a teoria aceptiva do Estado como Estado Constitucional de Direito, Estado de 

Direito Socioambiental e Estado Ecológico de Direito, teorias interpretativas que 

unem a variação de elementos do meio ambiente, conferindo-o, aliado aos preceitos 

de direitos fundamentais, status de valor primordial, valoração única. 

Como característica dos Desastres, destaca-se a multidisciplinariedade, 

vez que o acontecimento de determinado fato é de assimilação complexa e de difícil 

identificação e compreensão dos eventos determinantes para seu 

desencadeamento. Outrossim, necessário que se faça um trabalho em conjunto 

pelas diferentes áreas de pesquisa como a geologia, climatologia, meteorologia, com 

o fim de propiciar uma gestão adequada dos riscos. A Sociedade contemporânea 

tem por marca um processo de transição de matriz industrial para uma direção pós-

industrial. Em virtude dessa evolução tecnológica e científica, as instituições sociais 

da sociedade industrial enfrentam a possibilidade de destruição das condições de 

vida no planeta. Deste modo, a transformação de uma sociedade industrial para uma 

sociedade pós-industrial sensibiliza uma formatação tecnologicamente 

potencializada, capaz de causar profundas irritações no direito, inclusive com a 

institucionalização do direito ambiental para lidar com danos e riscos ecológicos. 

Da avaliação dos impactos e danos dos Desastres Naturais, destacam-se 

três campos de abalroamento, ou seja, o campo social, econômico e político, tanto 

porque os Desastres Naturais levam à destruição de economias tendo em vista que 

os indivíduos precisam deixar seus empregos e se envolver em atividades 

relacionadas a desastres ou ficarão desempregados se o local de trabalho for 

afetado pelo desastre, isso porque também há perda de máquinas e equipamentos, 

industrias e comércio, sendo que os agricultores e pescadores são os indivíduos 

mais afetados pelos desastres na maioria dos casos. Além disso, grandes perdas 

monetárias e financeiras são causadas pelos desastres, afetando as condições 

econômicas, políticas e sociais das regiões severamente afetadas. Especialmente 

no caso dos impactos dos Desastres Naturais sobre a saúde, incluído no campo 

social, estes podem inclusive ocorrer em tempos diferentes, caracterizando-se em 

curtos ou longos períodos, que podem ter efeitos mediatos ou imediatos. 

Geralmente, em curto prazo de tempo se tem o maior registro de feridos leves e 

graves, assim como os índices de mortalidade.  
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No Capítulo 2, foi realizada uma abordagem sobre a principiologia setorial 

e constitucional ambiental como elemento intrínseco de caracterização do dano 

ambiental na sociedade de risco. A importância do estudo nesse sentido consiste na 

questão de que os princípios, em matéria de Direito Ambiental, estão diretamente 

relacionados com a norma jurídica, sendo a forma de valoração e, especialmente, 

aferição dos danos e impactos ambientais, sua propagação e efeitos futuros com 

eficácia plena. Inicialmente, buscou-se realizar uma avaliação da principiologia 

fundamental jurídica e, também social, através de uma investigação acerca da 

etimologia pré-existente, onde se designam verdades primeiras e as premissas que 

representam partes de todo um sistema que se desenvolve de forma geométrica. A 

abordagem tem por escopo delimitar se os princípios já existiam de forma subjetiva e 

precisavam apenas ser identificados, ou se a criação tem origem na ação humana. 

A inserção dos princípios no contexto da força de normas jurídicas tem 

acentuação para determinar o futuro, sem necessária a formação de critérios 

jurídicos para configuração e declaração de ilicitudes dos riscos ambientais 

intoleráveis. Dessa forma, ainda que o futuro seja incerto, é necessário ter à 

disposição medidas e ferramentas hábeis a proteger um fundamento seguro, 

garantindo assim a perspectiva de análise das probabilidades existentes quanto à 

avaliação dos riscos ambientais. Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera 

Damacena destacam figurativamente os princípios em matéria de direito ambiental, 

fazendo referência à necessária ponderação do intérprete aos subprincípios, 

classificados como proporcionalidade, não discriminação, a coerência, a análise das 

vantagens e dos encargos que podem resultar da atuação ou da ausência da 

atuação e análise da evolução científica. Com mais importância ao presente estudo, 

destacam-se os princípios da Precaução e Prevenção, com os quais se atentam 

para a garantia de que o Estado e a Sociedade tomem iniciativas para prevenir os 

riscos ambientais e evitar que as catástrofes e desastres se consolidem, ou mesmo, 

amenizar as consequências naturais. 

O processo de garantia de aplicação desses princípios, segundo Paulo 

Affonso Lemme Machado, passa diretamente pelo Princípio da Informação, que é a 

garantia de integração da sociedade ao conhecimento da transparência da 

administração pública, tomando conhecimento das catástrofes ambientais, seus 
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riscos e projeções de medidas de gestão e governança ambiental. A informação, 

portanto, comporta o interesse difuso e coletivo, ou seja, refere-se ao meio ambiente 

como interesse total da coletividade em um Estado de Direito Ambiental, sendo 

importância referente a quem está apático, interne ou até mesmo para que não 

pediu para ser informado, o interesse é geral e indissociável. 

Através da abordagem dos princípios setoriais do Direito Ambiental, foi 

possível analisar as linhas teóricas construtivas de juristas como Lucia Valle 

Figueiredo, Antônio Roque e Marcelo Hager, que classificam as normas jurídicas 

como gerais, abstratas e não necessariamente positivadas de forma expressa, 

encontrando-se subjetivamente na construção de um Estado Democrático de Direito, 

ou mais especificamente no caso concreto, conforme referenciado, o Estado de 

Direito Ambiental. É que o princípio jurídico, segundo Antônio Roque Carazza, trata-

se de um enunciado lógico, implícito ou explícito que ocupa posição de preeminência 

nos vastos quadros do Direito. Principiologia setorial do Direito Ambiental se 

caracteriza, de todo modo, como avaliação da aplicação dos princípios jurídicos e 

sociais nos setores de classificação do Direito Ambiental, em outras palavras, 

através da positivação normativa e expressão jurídica, nas diferentes legislações 

acerca da matéria, ou mesmo de modo subjetivo e inerente à condição humana e 

existência do próprio meio ambiente. 

Com efeito, a evolução da interpretação da principiologia como elemento 

de caracterização e aplicação plena da justiça ambiental passa por um processo de 

transformação do enfrentamento institucional como forma de caracterização e 

interpretação principiológica a partir de uma conceituação de Princípios 

Constitucionais Ambientais. Sobre o tema, Frederico Amado contribuiu para a 

compreensão de que a interpretação das regras e princípios ambientais seja vista 

como de modo tão peculiar que justifique o desenvolvimento de uma hermenêutica 

especial, a exemplo da adoção máxima do in dubio pro ambiente, sendo de rigor que 

o intérprete sempre decida de forma mais favorável ao meio ambiente. 

É através da compreensão da importância dos princípios em matéria de 

Direito Ambiental que se fez possível analisar a existência dos Danos ao meio 

ambiente em vivência na Sociedade de Risco. Para avaliar a conceituação de Dano 

Ambiental, utilizou-se de lições de Édis Milaré, Konrad Hesse e José Rubens Morato 
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Leite, os quais conjuntamente permitem a compreensão do dano ambiental como 

lesão aos recursos ambientais, cuja consequência é a degradação adversa do 

equilíbrio ecológico. Dano ambiental consiste, nessa perspectiva, como uma 

expressão ambivalente, objeto de alterações nocivas ao meio ambiente em que os 

efeitos provocam mutações sociais e ecológicas diversas. Os ensinamentos de 

Frederico Augusto Di Trindade Amado foram usados de forma complementar para 

demonstrar que a importância do enfrentamento ao dano ambiental na Sociedade de 

Risco importa dizer que advém no fator mais completamente abrangente desse 

contexto social: a dificuldade de se identificar o causador/ator principal do evento 

catastrófico, em razão da série de elementos, condutas e ações que propiciam direta 

ou indiretamente a ocorrência da figura elucidativa nesse contexto.  

Não é raro, portanto, a dificuldade de se estabelecer o nexo causal entre 

a conduta poluidora e o meio ambiente, tendo em vista que o prejuízo costuma se 

manifestar tão somente após anos. De forma menos incomum, o dano ambiental 

pode apresentar prejuízos já na pronta ação, mediante identificação de seus 

causadores. Muitas vezes, o fator do Dano Ambiental advém de uma série de riscos 

já pré-existentes há muito tempo, o que culmina no impacto ostensivo, aquele visível 

em razão da degradação e destruição latente, como foi o caso conhecido como 

“Rompimento da Barragem de Brumadinho”, abordado nos capítulos posteriores. 

Essas avaliações culminam na importância de contextualizar a era 

antropocênica à sociedade de risco, forma em que se pautam os estudos 

direcionados de Ulrich Beck, onde tem-se nas definições de risco, o rompimento do 

monopólio da racionalidade das ciências. Sendo o estudo científico intimamente 

relacionado à dependência fundamental das valorações sociais, ou seja, princípios 

de aplicação genérica. Segundo o que se demonstrou através do estudo da obra de 

José Rubens Morato Leite, é necessário combater o inevitável vício mental do 

crescimento pelo crescimento a qualquer custo, readequando o sistema social 

àquele em que se preserve de modo imediato e mediato o estrito relacionamento do 

Desenvolvimento Sustentável e a Sustentabilidade. 

O Capítulo 3 dedicou-se a analisar a percepção valorativa do Direito dos 

Desastres, abordando-se inicialmente a compreensão lógico-jurídica da 

interpretação afirmativa da Resiliência Ecológica no campo do Direito dos Desastres. 



175 
 

 

Para conceituar o fenômeno da resiliência ecológica, utilizou-se como 

base as lições de Todd Litman, as quais tem íntima abordagem por Délton Winter de 

Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena, retratando-a como um segundo fator 

transversal aos desastres, referindo-se mais à capacidade de um sistema de 

acomodar condições variáveis e inesperadas sem falha catastrófica. Na visão dos 

autores, consiste na capacidade de absorver os impactos ambientais sem maiores 

distúrbios e digressões, em linhas gerais, trata-se em sentido similar ao que Brian 

Walker comenta como a possibilidade de um ecossistema de absorver distúrbios, 

readaptar-se e persistir funcionando dentro de um determinado domínio de 

estabilidade. 

Por essas razões, Robert Buschbacher complementa a compreensão da 

teoria da resiliência ambiental no sentido de que a definição do regime e a 

caracterização dos estados do sistema não são absolutas, dependem da definição 

do observador e são sujeitos à interpretação. Portanto, imprescindível definir 

explicitamente os parâmetros usados na discussão do regime/estados do sistema, e 

examinar aspectos normativos e possíveis distorções e preconceitos embutidos 

nesta definição. No contexto do Direito dos Desastres, o conceito de resiliência pode 

ser utilizado para analisar a capacidade do sistema de manter-se em um certo 

regime perante uma perturbação específica – isto é chamado “resiliência específica”. 

Assim, pode-se analisar a capacidade de um ecossistema se manter como floresta 

perante diferentes níveis de desmatamento e/ou queimada, ou a capacidade de uma 

ditadura se manter perante diferentes níveis de protesto e descontentamento 

popular. 

Com base na análise normativa da Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil – Lei n. 12.608/2012 e através de estudos de Délton Winter de 

Carvalho, Robert Buschbacher, Fernanda Dalla Libera Damacena, Daniel Farber, 

Isonel Meneguzzo, Adeline Chaicouski, sendo de modo mais específico acerca da 

Degradação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Patrícia do Amaral, José Eli 

da Veiga, José Rubens Morato Leite, Jean-Pierre Dupuy, Talden Queiroz Farias, 

Antônio Pereira Júnior e Emanuelle Rodrigues Pereira, verificou-se que, embora a 

ideia de desenvolvimento sustentável e até mesmo de Resiliência Ecológica, 

apareça em diversos textos normativos, não há um reconhecimento por parte da 
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população brasileira acerca da devida proteção e preservação ambiental, a 

legislação atual na maioria das vezes se mostra insuficiente diante dos inúmeros 

incidentes causados pelo ser humano, por isso se exige um método, uma 

necessidade de aprendizado mais sólido para a efetivação da resiliência ecológica, 

com vistas à uma cultura sustentável através da base moral e ecológica, capaz de 

criar métodos de educação voltados à relação do homem com a natureza como um 

dever moral. 

No contexto moderno, ainda assim, os estudos sobre direito ambiental já 

denunciam que as próprias ações humanas têm por consequência a devastação 

ambiental, sendo, inclusive, reflexo da globalização, do aumento populacional e, 

principalmente, do aquecimento global, além das mudanças climáticas e seus 

diversos eventos (chuva, temperatura elevada, ventos). O que homem ainda não é 

capaz de visualizar é que as suas próprias ações comprometerão a si próprios e as 

suas gerações, a vida humana em particular. O fator de aumento constante da 

degradação ambiental é justamente o sistema capitalista de crescimento econômico, 

onde a Sociedade visa fomentar o poder financeiro através da utilização da natureza 

e dos recursos nela existentes, o que perfaz uma série de problemas para 

acumulação dos recursos naturais disponíveis, que por consequência são 

esgotáveis.  

O modelo capitalista acabou criando um passivo incalculável e difícil de 

ser revertido, esgotando os recursos em nome do lucro e do bem-estar de poucos, 

ou seja, resultando em determinada seletividade social. Essas ideias se comunicam 

com a abordagem da Sociedade de Risco no Capítulo 2, assim referendada por 

estudiosos como Édis Milaré, Konrad Hesse, José Rubens Morato Leite e Ulrich 

Beck. 

Em seguida, o Capítulo 4 buscou apresentar, de forma sistêmica, a 

relação ambiental e instrumentos de proteção no âmbito jurídico e social brasileiro. 

Essa abordagem tem justificativa na necessária contextualização das ferramentas 

utilizadas para avaliação dos fatores de risco e gestão de políticas aplicáveis à 

administração dos riscos de desastres ambientais na era do antropocêno, 

especialmente a Avaliação Ambiental Estratégica, tema central da presente tese. Em 

abordagem inicial, tratou-se de construir a importância da relação de ética ambiental, 
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relacionada de modo geral por Miguel Reale como a preeminência em relação à 

moral, à política e ao direito. José Renato Nalini, ao comentar sobre a ética 

ambiental em específico, destaca a importância dos projetos e compromissos que 

devem ser assumidos para implantação futura, sendo a ética uma forma de 

intervenção oportuna no momento crítico para escolha que decida entre as 

propostas do presente não para o amanhã, mas no sentido ao hoje.  

Nesse sentido, pondera Maria Carmen Cavalcanti de Almeida, também, 

que não é possível continuar vendo a natureza somente inesgotável de recursos à 

disposição do ser humano, é necessário haver uma mudança radical na forma como 

tanto o indivíduo, quanto o Estado lidam com a questão ambiental, e nesse contexto 

que se destaca a importância da compreensão acerca da Resiliência Ambiental, 

Desenvolvimento Sustentável, Gerenciamento de Riscos, Governança Ambiental, 

abordagem precedente e os desafios de administração dos Desastres Ambientais na 

era do antropoceno. 

No contexto brasileiro, os instrumentos expressos de proteção ambiental 

figuram enunciados de modo mais específico na Política Nacional do Meio Ambiente, 

instituída pela Lei n. 6.938/1981, não obstante corresponderem ao enquadramento 

em outros dispositivos normativos. 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), por estar centralizada na 

temática fundamental da importância de Gestão de Riscos de Desastres Naturais do 

presente trabalho, foi abordada de forma individual no Capítulo 6, qual se dedicou ao 

estudo da possibilidade de aplicação da AAE como instrumento (mecanismo) para 

avaliação e formulação de projetos hábeis e identificar ou contribuir para a tomada 

de decisões no que se refere ao gerenciamento dos riscos de desastres ambientais 

e redução dos impactos de forma preventiva ou formulação de uma medida 

construtiva da resiliência ambiental através da capacidade adaptativa à 

compensação plena dos danos ambientais. 

Por essa razão, que o Capítulo 5 apresentou uma avaliação acerca do 

Antropoceno como contextualização, o Desenvolvimentismo, Crescimentismo e 

Justiça Ambiental, destacando a vulnerabilidade socioambiental aos riscos de 

desastres ambientais e a necessária abordagem e enfrentamento da questão de 

forma preventiva, através de instrumentos como a AAE. No estudo acerca da 
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distribuição da vulnerabilidade social em virtude do Desenvolvimentismo e do 

Crescimentismo, constatou-se que tem origem a vulnerabilidade social do meio 

ambiente, nestes termos, na falta de preocupação com as medidas de prevenção e 

precaução quando se envolvem questões econômicas do sistema capitalista privado. 

Uma solução na ótica da justiça ambiental aponta da pela doutrina caracteriza se 

pela necessidade de oportunizar um pós-desenvolvimento através do engajamento 

da ética ecológica do sistema de governança, segundo lições destacadas de 

Phillippe Léna e Elimar Pinheiro Nascimento. 

A sustentabilidade, por José Eli da Veiga, na perspectiva dos desafios de 

governança ambiental é apresentada com base nas questões anteriormente 

elucidadas, contempla a necessidade da adoção de medidas que efetivem de forma 

terminativa a questão da necessidade de adoção de alternativas que viabilizem a 

prevenção e proteção do meio ambiente através de instrumentos de utilização eficaz 

como a Avaliação Ambiental Estratégica. A adoção das políticas básicas de 

prevenção e proteção ao meio ambiente instigam os desafios da governança e 

gestão de riscos ecológicos, passando se a empreender uma transição para um 

processo de desenvolvimento sem crescimento, o que exige, fatalmente, um choque 

de altruísmo.  

Sue Roaf e David Crichton complementam que um dos fatores de 

vulnerabilidade social e ambiental decorre do fenômeno da migração, que fulmina 

em uma necessária avaliação da proposta de reação aos desastres ambientais, em 

uma época em que a sociedade possui ferramentas e metodologias para prever e 

imaginar futuros impactos.   

Instituição de normas jurídicas e políticas nacionais que visem assegurar 

a proteção da vulnerabilidade socioambiental decorrem da própria mudança da 

Sociedade no período em que transpassa a mera exploração dos recursos de forma 

desenfreada para uma evolução valorativa da finitude exploratória da natureza e a 

possível (provável) extinção absoluta da herança natural. Fernanda de Salles 

Cavedon retrata a evolução dos direitos como consequência das mudanças sociais 

e, concomitantemente, da incorporação de novos valores. Estes direitos passam a 

se adequar às novas necessidades de ordem jurídica e, com isso, reformulam os já 

existentes, ou seja, são direitos renovados, uma vez que não são somente liberados 
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no ordenamento jurídico na proporção em que vão se positivando.  

Dos desafios enfrentados na era do antropoceno, destaca-se a dificuldade 

de implementação de uma política de sustentabilidade de forma eficaz, para Austin 

Sarat, tem evidência a necessária compreensão de que o Direito dos Desastres  

deve, além das fases apresentadas, lidar com cinco dimensões, sendo elas: (i) 

preservar operacionalidade do Direito; (ii) combater a ausência do Direito; (iii) 

fornecer estabilização e reacomodação das vítimas; (iv) realizar a identificação das 

vítimas e responsáveis; e (v) reduzir a vulnerabilidade. 

A implementação da Sustentabilidade importa, portanto, em determinadas 

transformações social, onde uma vez que um conceito é integrador e unificante, isto 

é, implica na celebração do homem e da natureza com origens comuns, deve 

pressupor um novo paradigma. Dessa forma, a adoção dos princípios setoriais, da 

importância da sustentabilidade e compreensão da Resiliência Ecológica e Gestão 

de Riscos implicam na interpretação moderna do Estado de Direito Ambiental.  

Assim, a ocorrência de um desastre deve servir de aprendizado à 

adaptação da conduta humana, servindo ao propósito de iniciar um novo ciclo de 

aprendizagem de adoção de medidas que posam evitar novas questões futuras. É 

nessa ideia que o Direito deve convalescer na linha sistêmica de comunicação das 

fontes como objetivo de produzir uma avaliação detalhada dos pontos de falhas e as 

medidas preventivas que devem ser incorporadas para evitar eventos futuros e, ao 

mesmo tempo, reduzir os efeitos e promover uma recuperação ambiental plena e 

eficaz. 

O Capítulo 6 se destinou a estudar a Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) e a Governança Ambiental, apresentando do modo inicial o paradigma 

antropocênico-utilitarista e sua correlação interpretativa de Dano Ambiental. Nessa 

medida, para Annelise Monteiro Steigleder, a noção de globalidade importa dizer que 

ensina que tudo constitui sistema na natureza, estabelecendo-se uma 

interdependência de todos os elementos naturais, a partir de uma abordagem 

holística. François Ost, por sua vez, pressupõe que o paradigma antropocênico-

utilitarista e o dano ambiental afiguram as relações dos campos do Direito e da 

Ecologia, enquanto um prioriza o estudo da produção jurídica de normas que 

concretamente adequem a vivência humana à realidade natural, o dano ambiental é 
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resultado da inadequação das respectivas normas ao contexto ecológico dos ciclos 

naturais em que o Direito responde. 

Para José Antônio Tietzmann Silva, em pensamento similar aos 

destacados por Sue Roaf e David Crichton, o massivo crescimento e deslocamento 

populacional das cidades não ensejam preocupações apenas com relação aos 

riscos e resiliência, tais situações trazem muitos desafios para uma gestão urbana 

que se vinculam, de uma parte, à própria gestão do solo e do espaço urbano e, de 

outra parte, ao hiato existente entre a teoria e a prática dos direitos fundamentais 

dos cidadãos. 

Stuart Pimm, por outro lado, assevera que se, então, que a construção 

dogmática que mais contempla, de forma geral, a extensão do campo semântico da 

sustentabilidade é aquele que tem foco sistêmico, ou seja, consiste em um sistema 

de estado das coisas, um conglomerado de processos e fluxos dinâmicos por 

definição, independentemente do movimento, intensidade ou direção. Crawford 

Holling e Alexandre Feil complementam no mesmo sentido, sendo que a 

sustentabilidade ecológica com enfoque sistêmico cria a necessidade de se 

perguntar se a sustentabilidade de um ponto de vista ecológico-social estaria 

tendencialmente ligada pela resiliência, ou seja, pela capacidade de antecipar os 

desastres e crises que geram o desequilíbrio ou se deveria considera-la como um 

processo humano-ecológico. 

Acerca da contextualização do Dano Ambiental de forma extrapatrimonial, 

os autores vão mais além, e mostram que o prejuízo material é o que pode ser 

aferido através de avaliação ambiental e tratado mediante medidas de 

reparação/compensação que visem elidir os efeitos do dano ocasionado. O dano 

extrapatrimonial é caracterizado mediante elementos como a dor causada, 

sentimentos de angústia, trauma, mágoa e aflição sofrida pela pessoa física. O dano 

ambiental extrapatrimonial vai um pouco mais. Tanto que José Rubens Morato Leite, 

entusiasta contemporâneo do estudo de Dano Extrapatrimonial Ambiental, classifica 

que sendo o interesse ambiental atingido de modo difuso, fala-se em dano 

extrapatrimonial ambiental objetivo, ou seja, a ideia de que a lesão a valor imaterial 

coletivo, pelo prejuízo proporcionado ao patrimônio ideal da coletividade, independe 

da existência de culpa. 
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Ao discorrer sobre a aplicação da AAE na gestão de risco se fez 

necessário, primeiramente, destacar as modalidades de gestão conhecidas, sendo 

especialmente duas: gestão corretiva e a gestão prospectiva. A corretiva é 

implementada frente aos fenômenos de risco já existentes, enquanto a prospectiva 

tem como objetivo prevenir seu acontecimento. Por corresponder elementos que se 

complementam devem integrar estrategicamente os instrumentos de planejamento. 

A gestão de risco somente é possível através da elaboração de um plano de gestão 

que contemplará etapas e estrutura de um processo sistêmico de desenvolvimento 

de medidas que possam garantir a administração do risco dos desastres naturais 

direitos e indiretos.  

A Avaliação Ambiental Estratégica, portanto, para Alexandra Aragão e 

Izabella Mônica Vieira, pode concentrar informações que tendem a acarretar 

determinados defeitos associados à prática de AIA, sendo a proposição do projeto 

uma medida essencial para constituição da ideia de gestão de risco e, propriamente, 

o processo de tomada de decisões. As autoras destacam que o principal elemento 

favorável à aplicação da AAE na gestão de riscos de desastres compreende quanto 

(a) ao propósito de aplicação às instâncias mais estratégicas de planejamento e 

avaliação da cumulatividade dos impactos ambientais associados; (b) Quanto aos 

requisitos técnicos e administrativos: bases legais e normativas que fundamentam a 

exigibilidade da avaliação ambiental e a capacidade instalada nas instituições 

ambientais para lidar com os processos de revisão, tomada de decisão e de follow 

up das condicionantes sugeridas; (c) Quanto aos sistemas de tomada de decisão: 

mecanismos que possibilitem que a tomada de decisão não se restrinja ou limite à 

visão tecnocrática, possibilitando a participação mais efetiva de grupos de interesse 

da sociedade. 

Na era do Antropocêno, onde as consequências da ação humana são 

fundamentais para a concepção do Estado moderno, verificou-se necessário traçar 

uma análise das dimensões do Estado Constitucional Ecológico e como a AAE se 

mostra um instrumento necessário para avaliação das práticas que induzem o 

acontecimento dos desastres naturais ou mesmo o aumento do risco de ocorrência. 

O grande problema enfrentado é a própria abordagem social do Estado moderno na 

era do Antropocêno como Estado Constitucional Ecológico ou Estado Ecológico de 
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Direito, esta que não é compreendida pela coletividade. Nesse cenário é que se 

pauta a resistência no uso da Avaliação Ambiental Estratégica, trata-se da no dilema 

de se conceber o meio ambiente como fim, tarefa (dever) do Estado ou como direito 

subjetivo fundamental. 

Para que a Avaliação Ambiental Estratégica possa ser aplicada ao Direito 

dos Desastres como instrumento de governança ambiental, toma-se partido a 

avaliação dos fatores de riscos elencados por Gabriel Wedy, como: a) a relação 

humana com as mudanças climáticas, sendo esta referente às ações humanas que 

causam a aceleração nas emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera, 

produzindo o aquecimento global; b) a acidificação dos oceanos, ou seja, os 

oceanos tornam-se mais ácidos com o aumento do gás carbônico liberado; c) a 

depleação da camada de ozônio causada por clorofluorcarbonetos (CFCs), 

encontrados em sistemas de refrigeração e arossóis, sendo estes uma grande 

ameaça à saúde humana; d) A poluição causada pelo uso de fertilizantes químicos à 

base de nitrogênio e fósforo; e) o uso excessivo e desperdício de água potável, 

sendo que pode ser considerado que 70%da água potável do mundo é usada na 

agricultura, 20% pela indústria e apenas 10% resta para o uso doméstico; f) uso da 

terra para cultivar alimentos, pastoreio de rebanhos, produção e industrialização de 

outros produtos, expansão das cidades; g) a biodiversidade ameaçada pelas ações 

humanas; h) carregamento de aerossol ocasionado pela queima de carvão, 

biomassa, óleo diesel e outras formas de poluição; e, por fim; i) a poluição química 

gerada por Indústrias petroquímicas, de produção de aço e mineração, que usam 

grande quantidade de terra e água nos processos produtivos. 

Foi possível concluir, portanto, que é funcional à Avaliação Ambiental 

Estratégica de forma plena no gerenciamento dos riscos no Direito dos Desastres a 

aplicação e atuação da governança ecológica prioritária em uma rede de ações que 

levam o planejamento, a execução e a informação. O planejamento pressupõe a 

criação de planos de prevenção, contingência e resiliência, tal como o investimento 

em sistemas de monitoramento, que podem ser auxiliados diretamente pela AAE na 

proposta de se tomarem decisões estratégicas políticas desde as fases iniciais em 

que se formule uma intervenção. A execução aduz uma atividade mais coercitiva de 

campo, onde o Estado atua no mapeamento e identificação das áreas de risco, 
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fiscalizando áreas vulneráveis, o que só pode ser realizado com a utilização da AAE, 

qual se dedicará à apresentação do estudo de medidas e propostas à tomada de 

decisões nos processos de gestão mediante abordagem estatística das 

probabilidades de ocorrência dos desastres, inclusive analisando o contexto urbano, 

social, ambiental e as experiências anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS 

ABSY, Miriam Laila et al. Avaliação de impacto ambiental: agentes sociais, 
procedimentos e ferramentas. Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, 1995. 

AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes de; BASTINI, Ana Cristina Bacega de. As 
andarilhagens da sustentabilidade no século XXI. 1. ed. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2015. 

AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de; GARCIA, Marcos Leite. Sustentabilidade e 
crise ambiental: a necessidade de uma função ecológica do estado na pós-
modernidade. In: Estado transnacionalidade e sustentabilidade: consumo 
sustentável, agroindústria e recursos hídricos. v. 4. ISBN: 978-85-7696-227-4. Itajaí: 
Univali, 2018. 

AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental esquematizado. 7. ed. 
São Paulo: Método, 2016.  

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011. 

AMARAL, Patrícia do. Degradação ambiental em face da urbanização: educação 
ambiental a serviço da conservação do arroio funil/Parobé, RS. Monografia de 
Especialização. Sapiranga, 16 dez. 2011. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/ 
bitstream/handle/1/1069/Amaral_Patricia_do.pdf?sequence=1. Acesso em: 07 fev. 
2019.  

ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

ARAGÃO, Alexandra. O Estado de Direito Ecológico no Antropoceno e os Limites do 
Planeta. In: LEITE, José Rubens Morato; DINNEBIER, Flávia França. Estado de 
Direito Ecológico: Conceito, Conteúdo e Novas Dimensões para a Proteção da 
Natureza. São Paulo: Inst. O direito por um Planeta Verde, 2017. 

ARTIGAS, Carmen. El principio precautorio en el derecho y la política 
internacional. n. 22. Santiago do Chile: Cepal, 2001. Disponível em 
http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/docta43.pdf; acesso em outubro/2017. 
Acesso em: 19 maio 2019. 

AVILA JUNIOR, Luiz Carlos; SANTOS, Wagner Camilo dos. Governança para a 
Sustentabilidade. In: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Debates Sustentáveis: 
análise multidimensional e Governança Ambiental.  Itajaí: UNIVALI, 2015. 
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ANEXO I - Lista de Bens Brasileiros Inscritos como Patrimônio Mundial 

 

 

Patrimônio Mundial Cultural 

 

Patrimônio Mundial Natural 

 

Patrimônio Mundial Misto 

Brasília – Distrito Federal Complexo de Áreas Protegidas 

do Pantanal 

Paraty e Ilha Grande: 

Cultura e Biodiversidade – 

Rio de Janeiro 

Caís do Valongo – Rio de Janeiro Complexo de Conservação da 

Amazônia Central 

 

Centro Histórico de Goiás Costa do Descobrimento: 

Reservas da Mata Atlântica 

 

Centro Histórico de Diamantina Ilhas Atlânticas: Fernando de 

Noronha e Atol das Rocas 

 

Centro Histórico de Ouro Preto Parque Nacional do Iguaçu  

Centro Histórico de Olinda Reservas da Mata Atlântica  

Centro Histórico de São Luís Reservas do Cerrado: Parques 

Nacionais da Chapada dos 

Veadeiros e das Emas 

 

Centro Histórico de Salvador   

Conjunto Moderno de Pampulha   

Missões Jesuíticas Guaranis – 

São Miguel das Missões 

  

Parque Nacional da Serra da 

Capivara 

  

Praça São Francisco    

Rio de Janeiro, paisagens 

cariocas entre a montanha e o 

mar 

  

Santuário do Bom Jesus de 

Matozinhos 
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ANEXO II - Lista de Bens Culturais Imateriais Brasileiros Registrados 

 

 

Nome do Bem 

 

Categoria 

 

Data do Registro 

Arte Kusiwa – pintura corporal e 

arte gráfica Wajãpi 

Formas de Expressão 20/12/2002 

Cachoeira de Iauaretê – Lugar 

Sagrado dos povos indígenas dos 

Rios Uapês e Papuri 

Lugares 10/08/2006 

Complexo Cultural do bumba-

meu-boi do Maranhão 

Celebrações 30/08/2011 

Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré 

Celebrações 05/10/2004 

Fandango Caiçara Formas de Expressão 29/11/2012 

Feira de Caruaru Lugares 20/12/2006 

Festa de Sant’Ana de Caicó/RN Celebrações 10/12/2010 

Festa do Divino de Paraty Celebrações 03/04/2013 

Festa do Divino Espírito Santo de 

Pirenópolis – Goiás 

Celebrações 13/05/2010 

Festa do Senhor Bom Jesus do 

Bonfim  

Celebrações 05/06/2013 

Frevo Formas de expressão 28/02/2007 

Jongo no Sudeste Formas de expressão 15/12/2005 

Matrizes do Samba no Rio de 

Janeiro: Partido Alto, Samba de 

Terreiro e Samba-Enredo 

Formas de expressão 20/11/2007 

Modo Artesanal de Fazer Queijo 

de Minas nas regiões do Serro e 

das serras da Canastra e do 

Salitre/ Alto Paranaíba  

Formas de expressão 13/06/2008 

Modo de Fazer Renda Irlandesa, 

tendo como referência este ofício 

em Divina Pastora/SE 

Formas de expressão 28/01/2009 

Modo de Fazer Viola-de-Cocho Saberes 14/01/2005 

Ofício das Baianas de Acarajé Saberes 14/01/2005 

Ofício das Paneleiras de 

Goiabeiras 

Saberes 20/12/2002 

Ofício de Sineiro Saberes 03/12/2009 
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Ofício dos Mestres de Capoeira Saberes 21/10/2008 

Ritual Yaokwa do povo indígena 

Enawene Nawe 

Celebrações 05/11/2010 

Ritxokó: Expressão Artística e 

Cosmológica do Povo Karajá 

Formas de expressão 25/01/2012 

Roda de Capoeira Formas de expressão 21/10/2008 

Saberes e Práticas Associados ao 

modo de fazer Bonecas Karajá 

Saberes 25/01/2012 

Samba de Roda do Recôncavo 

Baiano 

Formas de Expressão 05/10/2004 

Sistema Agrícola Tradicional do 

Rio Negro 

Saberes 05/11/2010 

Tambor de Crioula do Maranhão Formas de Expressão 20/11/2007 

Toque dos Sinos em Minas 

Gerais tendo como referência 

São João del Rey e as cidades de 

Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, 

Congonhas do Campo, 

Diamantina, Sabará, Serro e 

Tiradentes 

Formas de Expressão 03/12/2009 

 

 

 

 


