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APRESENTAÇÃO 

 

A presente Coleção intitulada “Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade” em seu 

Tomo 04 sobre “Consumo sustentável, Agroindústria e Recursos Hídricos”,  é composta por nove 

artigos científicos, desenvolvidos por professores e pesquisadores vinculados a destacados 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Direito. Os temas discutidos decorrem, em seu maior 

número, dos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa “Direito Ambiental. Transnacioalidade e 

Sustentabilidade” cadastrado no CNPq e, concomitante com a Linha de Pesquisa denominada 

“Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade”, ambos vinculados ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ciência Jurídica (PPCJ) da Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI. A contribuição 

de importantes pesquisadores do tema, catedrático da Universidade de Alicante, na Espanha, Prof. 

Dr. Gabriel Real Ferrer e, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Prof. Dr. Juarez 

Freitas, vem enriquecer o debate proposto pela obra; os quais serão apresentados resumidamente, 

guardando o rigor da pesquisa e o cuidado na análise do tema. 

 Inicia-se a obra com o capítulo intitulado “Sustentabilidade e Crise Ambiental: a 

necessidade de uma função ecológica do Estado na pós-modernidade”, de autoria de Sérgio 

Ricardo Fernandes de Aquino e Marcos Leite Garcia destacando que a efetividade da 

Sustentabilidade tem sido um dos desafios mais significativos do século XXI, tendo a crise ambiental 

mundial e seus efeitos difusos aumentado a complexidade das respostas e atitudes para que haja 

uma mitigação em torno das catástrofes que ocorrem em todos os territórios do mundo. Assim, o 

estudo busca demonstrar como a crise ambiental mundial, orientada pela Sustentabilidade, 

reivindica o cumprimento de seus objetivos no cenário nacional por meio da Função Ecológica do 

Estado. 

No segundo capítulo, “Sociedade de consumo e o Consumismo: implicações existenciais na 

dimensão da Sustentabilidade” de Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza e Josemar Sidinei 

Soares, destacam a visão da Sociedade de Consumo e as  suas consequências na vida humana, a 

partir de uma análise histórica e doutrinária referente à temática, demonstrando que o vínculo 

cultural estabelecido entre as ideias de Felicidade e Consumerismo colocam em risco a própria 

possibilidade de uma Sociedade mais sustentável.  

Na sequência, o terceiro capítulo “A Obsolescência Programada e Psicológica e o 
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desequilíbrio causado na Dimensão Econômica da Sustentabilidade” de autoria de Denise Schmitt 

Siqueira Garcia, analisa a finalidade tanto da obsolescência programada como da psicológica, como 

sendo um incentivo ao consumo predador e sem limites, gerando consequências drásticas nos 

recursos naturais e na vida das pessoas, utilizando de técnicas exploratórias e abusivas do meio 

ambiente.  

Dando continuidade, no quarto capítulo intitulado “Gobernanza del Agua y ODS 2020: Agua 

y Sostenibilidad” produzido por Gabriel Real Ferrer, o caráter de recurso escasso e necessário da 

água é abordado juntamente às crescentes tensões entre disponibilidade e demanda. Trazendo-se 

o exemplo da Espanha, onde, devido a escassez secular, esta matéria já fora muito abordada e 

considerada exemplar em muitos aspectos, faz-se necessário reconsiderar sistematicamente a 

arquitetura, métodos e procedimento do modelo de governança para assegurar o justo e suficiente 

acesso aos diversos demandantes de água.  

O capítulo quinto é intitulado “A Sustentabilidade na Regulação dos Agrotóxicos no Brasil: 

risco, técnica e Direito”, dos autores Zenildo Bodnar e Roberta Terezinha Uvo Bodnar, que abordam 

o complexo tema da regulação dos Agrotóxicos no Brasil e a sua relação com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável para 2030, bem como empreendem uma reflexão sobre as tensões e 

desafios que a temática produz entre técnica, risco e Direito, caracterizando-a como assunto que 

exige uma abordagem necessariamente interdisciplinar.  

Ao abordar o sexto capítulo, “Agrotóxicos: uma ameaça ao Direito fundamental à água” de 

Paulo Márcio Cruz, Marcelo Buzaglo Dantas e Rafaela Borgo Koch Schlickmann, estudam a afirmação 

dos Direitos Fundamentais, bem como o caráter de fundamentalidade do Meio Ambiente e da Água, 

evidenciando-se, ainda, como os Agrotóxicos poluem as Águas e comprometem a salvaguarda do 

Direito Fundamental à Água.   

Adiante, o sétimo capítulo, “A Vulnerabilidade Ambiental e os Desafios de Gestão dos 

Riscos de Desastres Ambientais”, de autoria de Cheila da Silva e Ricardo Stanziola Vieira, 

apresentam a precária situação de vulnerabilidade ambiental que as vítimas de desastres 

ambientais estão sujeitas, e também demonstram alguns dos desafios encontrados por 

representantes acerca da governança e gestão de riscos de desastres. 

O oitavo capítulo com título “Para além da Sustentabilidade: eco-inovação e criatividade 

para transformar problemas ambientais em oportunidades através das Algas”, de Gilson Jacobsen, 
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analisa se há alternativa viável e sustentável para a agroindústria em nossos dias, posto que os novos 

tempos, com seus novos desafios e complexidades, reclamam uma visão macro das extensas e 

sensíveis questões ambientais, engajada com inter e transdisciplinaridade, em ambiente aberto e 

propício à inovação e à criatividade na busca de soluções ou, pelo menos, alternativas mais 

sustentáveis para as presentes e as futuras gerações. 

Por fim, o nono e último capítulo “Tribunais de Contas, Contratos Públicos e Princípio da 

Sustentabilidade”, de autoria de Juarez Freitas e Fernando Simões Reis. Dada a alarmante 

degradação socioambiental, e como os limites ecológicos estão sendo ultrapassados 

perigosamente, intenta-se ressaltar a ideia-chave de que as licitações sustentáveis revestem-se de 

caráter cogente. De maneira a estancar o curso trágico de acontecimentos, sem tardança, a 

intervenção sistêmica, por meio de múltiplas ferramentas que induzam eficiência, eficácia, 

probidade e prudência na destinação de recursos naturais.  

Aprimorando os estudos e debates para a elaboração desta coletânea, agradecemos 

especialmente a participação de todos os colegas professores e pesquisadores, dedicados aos 

estudos e pesquisas sobre Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade.  

Enfim, reafirmamos a nossa satisfação em acompanhar e contribuir na construção desta obra 

e convidamos o leitor a participar do debate proposto neste livro, composto por talentosos 

pesquisadores, contribuindo para lançar novas luzes aos estudos sobre Governança e 

Sustentabilidade.  

Boa leitura a todos! 

 

Dra. Maria Claudia da Silva Antunes de Souza 

Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI, nos cursos de Mestrado e Doutorado.  

Líder do Grupo de Pesquisa “Direito Ambiental, Transnacionalidade e 
Sustentabilidade”, cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI 
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SUSTENTABILIDADE E CRISE AMBIENTAL: A NECESSIDADE DE UMA FUNÇÃO 

ECOLÓGICA DO ESTADO NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino1 

Marcos Leite Garcia2 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A efetividade da Sustentabilidade3 tem sido um dos desafios mais significativos do século 

XXI. A crise ambiental mundial e seus efeitos difusos aumentam a complexidade das respostas e 

atitudes para que haja uma mitigação em torno das catástrofes que ocorrem em todos os territórios 

do mundo. Sob igual argumento, na medida em que se observa a intensificação dessa crise, em 

sentido oposto, as forcas políticas nacionais não querem criar alternativas de cooperação em torno 

da governança dos Bens Comuns Globais.  

Encontrar a sincronia e interesses entre o local e o global pode ser descrita como a peça 

fundamental deste enorme quebra-cabeça. A Sustentabilidade encontra o seu vigor, a sua 

efetividade a partir dessa combinação. No entanto, se nos detivermos à análise do Direito às Cidades 

Sustentáveis, pouco se tem realizado como meta de governança da Sustentabilidade. É chegado o 

momento de rever o significado da Função Social do Estado como orientação de viabilidade para o 

desenvolvimento de políticas urbanas no Brasil.   

O Objetivo Geral deste estudo é demonstrar como a crise ambiental mundial, orientada pela 

Sustentabilidade, reivindica o cumprimento de seus objetivos no cenário nacional por meio da 

Função Ecológica do Estado. Os Objetivos Específicos podem ser traduzidos pelas seguintes ações: 

a) evidenciar os efeitos da crise ambiental mundial; b) avaliar, diante da crise ambiental mundial, se 

                                                        
1 Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Professor Permanente e Pesquisador do Programa de 

Mestrado em Direito da Faculdade Meridional – IMED - RS. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1318707397090296 - E-
mail: sergiorfaquino@gmail.com 

2 Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid – Espanha. Pós-Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica -Cursos de Mestrado e 
Doutorado- da Universidade do Vale do Itajaí – SC. Professor do Mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo – RS. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1082890315368527 - E-mail: mleitegarcia@terra.com.br   

3  Os autores utilizaram o seguinte Conceito Operacional para a Categoria mencionada: É 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. 
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a Função Socioambiental atende às exigências da Sustentabilidade para favorecer o acesso e o 

desenvolvimento do Direito às Cidades Sustentáveis.  

O problema de pesquisa ao tema estudado sugere a seguinte indagação: É possível que a 

partir da adoção da Sustentabilidade como paradigma de conservação da vida, a Função 

Socioambiental do Estado - entendida como princípio de política urbana -  se torne um projeto viável 

de efetividade contra os efeitos da crise ambiental mundial? 

A hipótese de pesquisa sugere, provisoriamente, que os danos ambientais ocorridos devido 

à falta de cooperação e articulação de bens comuns globais enfraquecem a efetividade de 

legislações ambientais nacionais, especialmente quanto à necessidade de politicas urbanas 

compatíveis com a exigência da Sustentabilidade. A proteção constitucional sobre o Direito à Cidade 

Sustentável se torna simples ideologia na medida em que não há correspondência entre os âmbitos 

jurídicos local e global de mitigação à crise ambiental.   

Por esse motivo, é necessário que haja sincronia entre os diferentes espaços de produção, 

interpretação e aplicação de um Direito que não se satisfaz tão somente na perspectiva universal e 

local. O desenvolvimento de uma politica urbana na qual contemple a importância da Natureza 

como fator estratégico vital à ecologia da cidade somente se manifesta quando essas forças 

complementares legais consolidarem – tanto no sentido sincrônico quanto diacrônico – os objetivos 

determinados pelo imperativo ético da Sustentabilidade, por um lado, e a implementação de seu 

entendimento científico por outro.     

O método utilizado para a Fase de Investigação e o Relato de Pesquisa será o Dedutivo4, cuja 

premissa maior são as reivindicações da Sustentabilidade diante da crise ambiental mundial e, como 

premissa menor, se a Função Ecológica do Estado atende às demandas sustentáveis no cenário 

nacional. Para se desenvolver a Fase de Tratamento dos Dados, selecionou-se o Método 

Cartesiano 5 . As técnicas selecionadas ao cumprimento dos métodos eleitos são a Pesquisa 

                                                        
4 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar as 

partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e 
prática. 14. ed. rev. atual. e ampl. Florianópolis: Empório Modara, 2018. p. 215. 

5   “[...] base lógico-comportamental proposta por Descartes, [...], e que pode ser sintetizada em quatro regras: 1. duvidar; 2. 
decompor; 3. ordenar; 4. classificar e revisar”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica, p. 214.  
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Bibliográfica e Documental6, a Categoria7 e o Conceito Operacional8, quando necessários.  

 

1. SUSTENTABILIDADE E CRISE AMBIENTAL: INTERDEPENDENCIA GLOBAL E LIMITES SOBERANOS 

A crise ambiental, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, evidenciou uma nova 

proporção de danos contra a humanidade e a biodiversidade planetária. A busca pelo progresso e 

crescimento econômico a qualquer preço expuseram as fragilidades de uma ideologia – cientifica, 

tecnológica e econômica – a qual insistia dividir o mundo em “países desenvolvidos” e 

“subdesenvolvidos”. O domínio sobre a cooperação, a eliminação sobre a integração eram – e ainda 

são - cenários que apenas enaltecia a profundidade do abismo civilizacional vivido em torno da 

busca para a solução comum posta pela crise ambiental mundial.  

A excessiva interferência antropogênica nos processos, funções, estruturas e ciclos naturais 

entre os seres e seus ambientes intensificou a globalização dos riscos9 vividos pela humanidade. A 

falta de articulação política e jurídica entre as nações e organismos supranacionais – como se 

observou no início dos debates que ocorreram para a proposição da Declaração de Estocolmo - 

revelou a ausência de preocupação sobre aquilo que comumente pertence a todos e se torna 

necessário sinalizar os meios de acesso e utilização desses bens ou recursos comuns globais.   

Nesse caso, duas tarefas precisam ocorrer para se entender esses cenários. Primeiro, a 

definição de termos como Bens ou Recursos Comuns, Bens Internacionais e Bens Globais. Em 

seguida, ilustra-se a preocupação com os Bens Comuns a partir da metáfora de Garret Hardin 

intitulada “A tragédia dos comuns”.  

Para Buck os recursos oriundos de um espaço comum podem ser identificados no seguinte 

conceito operacional: “Common pool resources are subtractable resources managed under a 

property regime in which a legally defined user pool cannot be efficiently excluded from the resource 

                                                        
6 “[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 

pesquisa jurídica, p. 217.  

7 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica, p. 207.    

8 “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os 
efeitos da ideia exposta”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica, p. 207. 

9 “Riscos não se esgotam, contudo, em efeitos e danos já ocorridos. Neles, exprime-se sobretudo um componente futuro. Este baseia-
se em parte na extensão futura dos danos atualmente previsíveis e em parte numa perda geral de confiança ou num suposto 
‘amplificador do risco’. Riscos têm, portanto, fundamentalmente que ver com a antecipação, com destruições que ainda não 
ocorreram, mas que são iminentes, e que, justamente nesse sentido, já são reais hoje”. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a 
uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 39. 
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domain” 10. Em outras palavras, os Bens Comuns, os quais pertencem a todos, podem ser extraídos 

sob um regime de propriedade no qual o usuário não poderá ser excluído desse domínio.  

A Natureza, os seus ecossistemas e a biodiversidade, se tornam um exemplo dessa definição. 

Não obstante seja possível observar que os ambientes naturais estejam restritos às regras do 

Estado-nação, como é o caso da Amazônia, por exemplo, toda a teia da vida ali presente não 

pertence somente aos seus países, mas podem ser compartilhados com outros lugares e culturas a 

fim de promover a mitigação dos efeitos da crise ambiental. 

Por outro lado, os Bens Comuns Internacionais, conforme Buck, são aqueles compartilhados 

por várias nações, como é o caso do Mar Mediterrâneo ou a Antártica11. Os Bens Comuns Globais12, 

sob outro enfoque, podem ser entendidos pelos domínios dos quais todas as nações devem ter 

acesso. Cita-se como exemplo dessa afirmação o Espaço Sideral. A crise ambiental mundial revela a 

ausência dessa preocupação com os domínios comuns e seus recursos e como utilizá-los pela via da 

cooperação transversal. Essa atitude não apenas enfrenta a complexidade do tema que se acentua 

no decorrer do tempo, bem como favorece a superação de outras situações – pobreza, desnutrição, 

desigualdades sociais – em nações que não atingiram condições razoáveis para que todos tenham 

qualidade e dignidade de vida.  

Nesse caso, Garret Hardin, em 1968, sinalizou esse cenário do esgotamento dos Bens 

Comuns por meio de um artigo sobre a “Tragédia dos Comuns”. Este texto apresenta uma aldeia de 

pastores, os quais todos usavam um pasto comum para as suas ovelhas. Cada pastor, visando uma 

renda maior, colocava mais e mais ovelhas. Resultado: com o tempo não havia mais grama que 

servisse de alimento para as ovelhas e, logo, essas começaram a morrer de fome13. A situação 

descrita revela que: a) quando não se sabe gerenciar e cuidar dos Bens Comuns, especialmente 

porque numa relação de interdependência nenhum usuário pode ser excluído quanto ao seu 

acesso e utilização, o privado tende a suprir o espaço comum, como se constata com Hobbes14 e 

                                                        
10 BUCK, Susan J. The global commons: an introduction. Washington: Island Press, 1998, p. 5.   

11 BUCK, Susan J. The global commons, p. 6. 

12 Para Matias, os Bens Comuns Globais possuem algumas características: “Primeiro, e muito difícil, ou quase impossível, impedir que 
alguém usufrua deles. Uma das características dos bens comuns é que excluir alguém de utilizá-los tem um alto custo, pois isso 
tem que ser feitos por meios físicos – cercas – por exemplo – ou institucionais – leis, policiamento, etc. Segundo, os bens comuns 
se degradam com o uso. Em outras palavras, a utilização desses recursos por alguém reduz a sua disponibilidade para os demais”.  
MATIAS, Eduardo Felipe P. A humanidade contra as cordas: a luta da sociedade global pela sustentabilidade. São Paulo: Paz &Terra, 
2014. p. 17.  

13 MATIAS, Eduardo Felipe P. A humanidade contra as cordas, p. 17. 

14 Vive-se para a comunidade ou para si? Hobbes responde a indagação: “[...] se o interesse público vier a se misturar com o privado, 
prefere o privado porque as paixões dos homens são, por comum, mais fortes que a sua razão”. Tradução livre do autor deste 
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Locke15; b) esse “território de ninguém" sugere, também, uma terra de “não direito”16.       

 Quando não se observa um critério de governança sobre Bens Comuns Globais, a solução 

para a crise ambiental mundial se torna monetarizada. É necessário que hajam esforços para uma 

solidariedade sincrônica e diacrônica acerca do uso e acesso desses bens na medida em que o 

Homem toma consciência de seu lugar na cadeia vital. Essa “epifania”, esse reconhecimento 

favorece o empreendimento de outras atitudes mais fortes capazes de alterar a realidade.  

A crise ambiental destacou, portanto, a necessidade inicial de um valor moral no qual 

mitigasse os efeitos negativos dessas atitudes cujo o objetivo primário é a obtenção do lucro às 

custas dos seres humanos e não humanos. A Sustentabilidade, entendida, inicialmente, pelo seu 

triple bottom line17,  e ampliada para sua matriz ecológica se torna algo mais enfático, como um 

imperativo ético do final do século XX em direção ao XXI. No entanto, a Sustentabilidade pareceu 

algo muito abstrato e cujos esforços parecem ser demasiadamente pesados para que haja uma 

cooperação global acerca dos Bens Comuns.  

As várias cúpulas que ocorreram desde 1992, no Rio de Janeiro, até 2015 na França enfatizam 

um claro interesse nacional frente o global. A Sustentabilidade se tornou, nesse caso, um objetivo 

secundário. As evidências percebidas pela crise ambiental mundial, todavia, se mostram cada vez 

mais complexa e não pode ter respostas mais “simplistas” 18 . É necessário que haja uma 

Racionalidade da Sustentabilidade contra aquilo que Leff chamou de “Ideologia do 

                                                        

texto.   HOBBES, Thomas. Leviatan: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Traducción de Manuel Sánchez 
Sarto. 2. ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica, 2007. p. 153. 

15  “[...] A superfície da terra que um homem trabalha, planta, melhora, cultiva e da qual pode utilizar os produtos, pode ser 
considerada a sua propriedade. Por meio de seu trabalho, ele a limita e separa do bem comum. Não bastará, para provar a nulidade 
de seu direito, dizer que todos os outros podem valer de um título igual, e que, em consequência disso, ele não pode se apropriar 
de nada, nada cercar, sem o consentimento conjunto de seus co-proprietários, ou seja, de toda a humanidade”. LOCKE, John. 
Segundo tratado do governo civil e outros escritos: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. 
Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 4. ed. Bragança Paulista, (SP)/Petrópolis, (RJ): Editora Universitária São 
Francisco/Vozes, 2006. p. 100-101. 

16 MATTEI, Ugo. Bienes comunes: un manifiesto. Traducción de Gerardo Pisarello. Madrid: Trotta, 2013. p. 25. 

17 “[...] sustainable capitalism will need more than just environmental-friendly technologies and markets which actively promote 

dematerialization. It also needs to address radically new views of what is meant by social equity, environmental justice and business 

ethics. This will require a much better understanding not only of financial forms of capita, but also of natural, human and social 

capital”. ELKINGTON, John. Cannibals with forks: the triple bottom line of the 21st century business. Oxford: Capstone, 1997. p. 72. 

18 Sob uma perspectiva da Teoria dos Sistemas, Bertanlanffy acrescenta: “O significado da expressão um tanto mística ‘o todo é mais 
que a soma das partes’ consiste simplesmente em que as características constitutivas não são explicáveis a partir das características 
das partes isoladas. As características do complexo, portanto, comparadas às dos elementos, parecem ‘novas’ ou ‘emergentes’. Se 
porem conhecermos o total das partes contidas em um sistema e as relações ente elas o comportamento do sistema pode ser 
derivado do comportamento das partes. Podemos também dizer: enquanto podemos conceber uma soma como sendo composta 
gradualmente, um sistema, enquanto total de partes com suas inter-relações, tem de ser concebido como constituído 
instantaneamente”. BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria geral dos sistemas: fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Tradução 
de Francisco M. Guimarães. 3. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2008. p. 83. 
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Desenvolvimento Sustentável: 

[...] a ideologia do desenvolvimento sustentável desencadeia um delírio e uma inercia incontrolável 

de crescimento [...]. O discurso da sustentabilidade monta um simulacro que, ao negar os limites do 

crescimento, acelera a corrida desenfreada do processo econômico para a morte entrópica. A 

racionalidade econômica desconhece toda a lei de conservação e reprodução social para dar curso a 

uma degradação do sistema que transcende toda norma, referência e sentido para controla-lo. Se as 

ecosofias, a ecologia social e o ecodesenvolvimento tentaram dar novas bases morais e produtivas a 

um desenvolvimento alternativo, o discurso do neoliberalismo ambiental opera como uma estratégia 

fatal que gera uma inércia cega, uma precipitação para a catástrofe19.  

Esse delírio do Desenvolvimento travestido ou qualificado pela Sustentabilidade se torna 

uma mentira existencial, ou melhor, a de que a civilização ocidental adotou um paradigma de vida 

no qual não quer cumprir seus objetivos propostos. O desprezo, má-fé ou a ignorância sobre os 

limites de um planeta finito conduziram aos desastres observados em larga escala pela crise 

ambiental mundial.  

Por esse motivo, as catástrofes ecológicas, a organização de movimentos sociais em prol da 

defesa ambiental, o surgimento de novas perspectivas jurídicas na América Latina, como os Direitos 

da Natureza, o empenho das Nações Unidas em articular estratégias para mitigas os efeitos do 

desastre ecossistêmico de origens antropogênicas   

Veja-se um outro caso similar sobre a intensidade dessa crise e seus efeitos contra a 

Sustentabilidade dos Bens Comuns Globais. Os argumentos utilizados para se demonstrar algumas 

características sobre o modus vivendi entre os seres e os ecossistemas e a necessidade de seu 

equilíbrio mostra não apenas que as catástrofes naturais podem erradicar o ser humano, como, 

também, aquela autopromovida por meio da crise ambiental mundial. Tem-se, nesse momento, o 

surgimento de um “imaginário catastrófico”, os quais podem ser sintetizados em três breves 

discursos: a) finitude do planeta; b) a autodestruição; c) incerteza no lugar da certeza científica.  

O primeiro argumento significa que as evidencias científicas, a própria exploração do espaço 

revelara a fragilidade e finitude de nosso planeta. Na verdade, precisa-se esclarecer alguns pontos 

sobre essa afirmação: 1) o que torna a Terra frágil é a manutenção dos processos, estruturas, 

funções e ciclos ao desenvolvimento das vidas. O necessário equilíbrio junto às condições para que 

haja uma interação sadia entre seres e ambientes. Tanto a disciplina Ecologia quanto a Ciência 

                                                        
19 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlic Orth. 

11. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2015. p. 23.   
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Ambiental20 fornecem os elementos primários para se entender a importância da Sustentabilidade 

ambiental e como esses preceitos estão ligados à dimensão social e econômica (Novamente: triple 

bottom line); 2) Ao se compreender a estrutura geofísica da Terra, contudo, essa fragilidade não 

parece tão significativa, afinal, nosso Planeta é capaz de suportar imensas quantidades de 

poluentes, de explosões – atômicas, vulcânicas, entre outros – e permanecer quase com essa 

estrutura praticamente inalterada.  

Junto a esses esclarecimentos, o segundo argumento (b) – capacidade de autodestruição – 

surge por fatores históricos que demonstram como os seres humanos podem erradicar sua espécie 

da Terra. O perigo nuclear vivenciado pela época da Guerra Fria, a pobreza que assola diferentes 

países, entre outros. Dois fenômenos, contudo, chamam a nossa atenção: 1) o aumento da 

população na Terra; 2) a destruição da camada de ozônio e a ocorrência das mudanças climáticas.  

Quanto ao primeiro tópico, observa-se, a partir do debate ambiental iniciado em Estocolmo, 

uma preocupação com a grande quantidade de pessoas a habitar a Terra, bem como a escassez que 

alimentos a qual seria a consequência dessa superpopulação. Cria-se, nesse sentido, um imaginário 

catastrófico o qual poderia sugerir a eliminação de determinadas nações para amenizar esse 

problema social, econômico e ambiental, conforme a critica neomalthusiana21. Sob o argumento da 

explosão demográfica ser uma preocupação da Sustentabilidade, Miller e Spoolman advertem:  

No one knows how many people the earth can support indefinitely. However, our large and expanding 

ecological footprints and the resulting widespread natural capital degradation are disturbing warning 

signs. Some analysts call for us to reduce environmental degradation by slowing population growth 

and level it off at around 8 billion by 2050 instead of 9.8 billion22.  

A autodestruição da Terra pode ser provocada pela vontade humana em permanecer com 

seu status de alta consumidora ou, ainda, quando iniciou, na década de 70, as investigações 

                                                        
20 “Environmental science is a study of connections nature. It is an interdisciplinary study of (1) how the earth (nature) works and has 

survived and thrived, (2) how humans interact with the environment, and (3) how we can live more sustainably. It strives to answer 

several questions: What environmental problems do we face? How serious are they? How do they interact? What are their causes? 

How has nature solved such problems? How can we solve such problems? To answer such questions, environmental science 

integrates information and ideas from fields such as biology, chemistry, geology, geography, economics, political science, and 

ethics”. MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, E. Scott. Living in the environment. 19. e. Boston: Cengage Leraning, 2018. p. 5. 

21 “[...] la opinión de los países en vías de desarrollo quedó reflejada en las palabras del representante del Brasil, Joao Augusto de 

Araujo Castro, quien criticó las posturas de los países ricos e industrializados de neomalthusianas, ya que identificaban como el 

gran problema ambiental del mundo, y por lo tanto el más urgente y prioritario de abordar, la llamada explosión demográfica. Por 

el contrario, de Araujo, señaló que el problema ambiental principal era la creciente contaminación provocada por los países 

industrializados, así como los crecientes gastos en armamentos en que estos incurrían”. SAAVEDRA, Fernando Jaime Estenssoro. 
Medio ambiente e ideología: la discusión pública en Chile, 1992-2002. Santiago: Ariadna/Universidad de Santiago de Chile – 
USACH, 2009. p. 5. 

22 MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, E. Scott. Living in the environment. p. 16.  
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científicas com interesses monetários. A partir dessas convergências, iniciou-se outros significativos 

debates, cujos efeitos globais são evidentes, bem como a ausência de uma preocupação política em 

termos e governança sobre a mudança climática. Hobsbawn (1995, p. 531) descreve como o fato 

ocorreu: 

Assim, em 1973, dois químicos, Rowland e Molina, notaram pela primeira vez que os fluorocarbonos 

(largamente usados em refrigeração e nos recém-populares aerossóis) consumiam o ozônio na 

atmosfera da Terra. Dificilmente isso poderia ter sido notado muito mais cedo, pois a liberação desses 

produtos químicos (CFC 11 e CFC 12) não totalizava 40 mil toneladas antes do início da década de 

1950. (Mas entre 1960 e 1972 mais de 3,6 milhões de toneladas deles haviam entrado na atmosfera.). 

Contudo, no início da década de 1990 a existência de grandes ‘buracos de ozônio’ na atmosfera era 

do conhecimento de leigos, e a única questão era saber com que rapidez ia prosseguir o esgotamento 

da camada de ozônio, e quando ultrapassaria os poderes de recuperação natural da Terra. Se se 

eliminassem os CFCs, ninguém tinha dúvidas de que ela reapareceria. O ‘efeito estufa’, ou seja, o 

incontrolável esquentamento da temperatura global pela liberação de gases produzidos pelo homem, 

que começou a ser discutido a sério por volta de 1970, tornou-se uma preocupação importante de 

especialistas e políticos na década de 1980 [...]23.  

 Esse caso relatado por Hobsbawn implica em outras consequências deste imaginário 

catastrófico: a troca da certeza científica pela incerteza (argumento “c”). O medo causado pela 

fragilidade da Terra em manter condições ao desenvolvimento das vidas, somada à capacidade 

humana de se autodestruir permitiu que se manifestasse a seguinte reflexão: Os processos de 

industrialização, o domínio do Homem sobre a Natureza, bem como a amplitude do conhecimento 

cientifico trouxe não apenas benefícios e bem-estar às pessoas – especialmente aos “países 

desenvolvidos”, mas, também, efeitos graves dessas pretensas conquistas humanas, tais como a 

redução ou desaparecimento dos Bens Comuns Globais, a contaminação industrial, a intensificação 

da pobreza e desigualdades sociais, entre outras consequências24. 

A crise ambiental mundial, a partir de sua complexidade e amplitude dos danos, revela algo 

antes não pensado: 1) os limites propostos pela Sustentabilidade quanto à condução das pesquisas 

científicas25; 2) a crença ingênua de que a Ciência e a Tecnologia poderão recuperar ou “salvar” 

aquilo que já foi destruído26. É necessário, por meio desse cenário, enfatizar a importância de uma 

governança para a Sustentabilidade, especialmente no que se refere à função do Estado em 

assegurar, como política urbana, o Direito à Cidade Sustentável. 

                                                        
23 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. Tradução de Marcus Santarrita. 2. ed. 37. reimp. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995.  p. 531. 

24 SAAVEDRA, Fernando Jaime Estenssoro. Medio ambiente e ideología, 2009, p. 80. 

25 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos, p. 532. 

26 SAAVEDRA, Fernando Jaime Estenssoro. Medio ambiente e ideología. p. 82. 
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2. FUNÇÃO ECOLÓGICA DO ESTADO E O DIREITO ÀS CIDADES SUSTENTÁVEIS     

A necessidade de uma governança em prol da Sustentabilidade, no seu sentido ecológico, 

não ocorre apenas com os meios e as finalidades asseguradas constitucionalmente por meio do 

Estado-nação. Os efeitos difusos da crise ambiental e a ocorrência de cúpulas para se debater a 

necessidade de uma solidariedade sincrônica e diacrônica  

Hayward27 , a partir desse argumento, destaca a complementariedade, por exemplo, de 

forças jurídicas nacionais capazes de modificar a legislação internacional, bem como do espaço 

jurídico transnacional servir como um lócus privilegiado para se debater, articular e decidir assuntos 

que se referem ao bem comum de todos os seres.  

A proteção dos Bens Comuns Globais, junto a outros modelos de governança, tais como a 

Transgovernança 28 , requer um modelo jurídico de cooperação Global. Por esse motivo que, 

acertadamente, Márcio Staffen tem insistido que esses bens não apenas precisam estar sob um 

domínio jurídico global (global legal domain), mas, ainda, estar sob o regime de um global rule of 

law29.  

Nessa linha de pensamento, surge uma indagação: a chamada função socioambiental da 

propriedade, para fins de política urbana, se torna um critério atento às demandas para uma 

Transgovernança em prol do Direito às Cidades Sustentáveis? Primeiro, a nossa Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 182, § 2º explicita, para fins de política urbana, a função social da 

propriedade urbana. A lei n. 10257/2001 – Estatuto da Cidade – amplia essa condição ao prescrever 

no Parágrafo Único do artigo 1º e inciso I do artigo 2º, respectivamente, as seguintes condições:  

[...] Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

                                                        
27 “[...] it is reasonable to suppose that the more that humans come to understand about the interconnectedness of their health and 

well-being with that nonhuman nature, the more inseparable appear their interests with the ‘good’ of nature”. HAYWARD, Tim. 
Constitucional enviromental rights. New York: Oxford University Press, 2005. p. 34.  

28 “How does sustainability governance look when we recognise the concepts of knowledge democracy and second modernity? The 

best answer might be that we do not need a new paradigm, a new orthodoxy, but should develop the sensitivity to look beyond 

governance conventions. This implies an approach beyond traditional forms of governance, beyond disciplinary scientific research, 

towards more transdisciplinarity; beyond borders formed by states and other institutions, towards trans-border approaches; 

beyond conventional means to measuring progress, towards new and more interactive measuring methods; beyond linear forms of 

innovation, towards open innovation; beyond cultural integration or assimilation, towards looking for compatibility. In other words, 

governance for sustainable transformations requires thinking beyond standardised governance recipes, towards a culturally 

sensitive metagovernance for sustainable development. The combination of these steps beyond familiar sustainability governance, 

we call transgovernance. Transgovernance is an approach rather than a recipe. Using this approach, solutions may differ”.  VELD, 
Roeland Jaap ‘t. Transgovernance: the quest for governance of sustainable development. In: MEULEMAN, Louis. Transgovernance: 

advancing sustainability governance. Boston: Springer, 2011. p. 288. 

29 STAFFEN, Márcio Ricardo. Interfaces do direito global. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2018. p. XIII. 
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segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Art. 2o A política urbana 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 

entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações; [...]. (grifos nossos) 

Soma-se à Função Social do Estado um complemento: o ambiental. Nesse caso, tem-se a 

Função Socioambiental do Estado. Todavia, essa última função citada demonstra o fenecimento da 

Soberania30 diante das exigências de Sustentabilidade à criação e manutenção de políticas públicas 

a fim de se assegurar o Direito às Cidades Sustentáveis. A crise ambiental mundial já evidenciou, 

muitas vezes, como o critério ambiental padece diante dos interesses sociais e econômicos.  

A Função Socioambiental, portanto, sinaliza uma incongruência com a Sustentabilidade – ou, 

em outras palavras, parece algo criado por mentalidades ideológicas hipócritas -, pois: 1) as duas – 

Função Social e Ambiental – sempre são aplicadas ao mesmo tempo; 2) os interesses de ambas são 

distintos e, geralmente, o ambiente será sacrificado em prol da manutenção e progresso 

econômico31. Por esse motivo, Giselle Marques de Araújo:  

[...] a obrigação de defesa do meio ambiente e a função social da propriedade condicionam a forma 

de valoração dos bens para a finalidade de apropriação. Em decorrência disso, qualquer relação de 

apropriação deve permitir o cumprimento de duas funções distintas: uma individual (dimensão 

econômica da propriedade), e uma coletiva (dimensão socioambiental da propriedade). [...] É possível, 

portanto, afirmar que função ambiental e função social são distintas. Esta diz respeito ao uso da 

propriedade no interesse social. Aquela, ao uso da propriedade no interesse ambiental32. 

   A leitura dessa afirmação indica que se ambas funções são distintas, não há como assegurar 

o cumprimento da Função Socioambiental a partir do significado ecológico da Sustentabilidade. Na 

verdade, como ressalta a autora: “[...] nem sempre o exercício da função social ou o ‘uso racional’ 

da propriedade é melhor para o meio ambiente. Há situações em que ‘não usá-la’ pode melhor 

atender ao interesse ambiental”33.  

O termo utilizado por Araújo, contudo, parece também não satisfazer as demandas de uma 

                                                        
30  “O pretenso Poder Soberano do Estado Constitucional Moderno, pode-se dizer, encontra-se em adiantado processo de 

deterioração. Não é o Poder que desaparece, mas sim uma forma específica de sua organização e que teve seu ponto forte no 
conceito jurídico-político de Soberania”. CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e Estado no 
século XXI. Itajaí, (SC): Editora da UNIVALI, 2011. p. 88. 

31 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Tradução de Sérgio Magalhães Santeiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. p. 219. 

32 ARAÚJO, Giselle Marques de. Função ambiental da propriedade: uma proposta conceitual. Veredas do Direito: Direito Ambiental 
e Desenvolvimento Sustentável, Belo Horizonte, v. 14, n. 28, jun. 2017. Disponível em: 
<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/985/546>. Acesso em: 02 Jul. 2018. p. 265-266. 

33 ARAÚJO, Giselle Marques de. Função ambiental da propriedade, p. 270. 
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integração jurídica local e global. Para fins de cumprimento aos objetivos da Sustentabilidade - 

entendidos como pressuposto ao Direito às Cidades Sustentáveis – torna-se necessária uma Função 

Ecológica do Estado. 

A Sustentabilidade, na sua dimensão ecológica, deve ser interpretada como vetor de Poder 

que limita e condiciona o agir nacional frente à utopia do Bem Comum Global. A tarefa dessa 

compreensão surge na Sensibilidade Jurídica34  e na Consciência Jurídica35  de um Povo36  ou da 

Humanidade37. Essas são as linhas que tecem a alvorada desse tempo de transição denominada – 

para fins didáticos – de Pós-Modernidade.  

Por esse motivo, deve-se preparar condições de outra vida mais digna e que corresponde às 

demandas do tempo presente, do século XXI, requer a identificação desses valores que não se fixam 

em determinado momento histórico, mas, na verdade, a sua “atemporalidade” significa que o seu 

conteúdo está vivo dentro das novas exigências do convívio presenteísta.  

O Direito e o Estado da Pós-Modernidade se caracterizam, segundo Gervasoni38, pelo “[...] 

pragmatismo e relativismo, pela aceitação do descentramento do sujeito, por uma pluralidade das 

racionalidades, pelo risco, pelo retorno da sociedade civil e pela apreensão das relações jurídicas na 

complexidade das lógicas bruscamente estilhaçadas”. 

O Estado e o Direito, ao esboçarem a aplicação de uma Função Ecológica, fomentam o 

                                                        
34  Utiliza-se o seguinte conceito operacional para essa categoria: é o ato de sentir algo junto à pluralidade de seres, lugares, 

momentos e linguagens que constituem a vitalidade e dinâmica da Terra, cujas diferentes maneiras de cumplicidade denotam 
condições de pertença e participação, as quais precisam ser expressas pelo Direito [continental ou global] para assegurar as 
manifestações - históricas ou normativas - sobre a importância do desvelo da Alteridade no vínculo comunicacional entre humanos 
e não-humanos.  

35 “Aspecto da Consciência Coletiva [...] que se apresenta como produto cultural de um amplo processo de experiências sociais e de 
influência de discursos éticos, religiosos, etc., assimilados e compartilhados. Manifesta-se através de Representações Jurídicas e 
de Juízos de Valor”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: Editora da OAB/SC, 2000. p. 22. Grifos 
originais da obra em estudo.  

36 “[...] o povo não é apenas – de forma indireta – a fonte ativa da instituição de normas por meio de eleições bem como – de forma 
direta – por meio de referendos legislativos; ele é de qualquer modo o destinatário das prescrições, em conexão com deveres, 
direitos e funções de proteção. E ele justifica esse ordenamento jurídico num sentido mais amplo como ordenamento democrático, 
à medida que o aceita globalmente, não se revoltando contra o mesmo”. MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? A questão 
fundamental da democracia. Tradução de Peter Naumann. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 49.      

37 “[...] A responsabilidade para com a humanidade também pressupõe um vínculo, mas um vínculo cosmopolita, desta vez, portanto, 
universal. Trata-se, certamente, de uma responsabilidade comum, que é imposta aos indivíduos e às coletividades, devido ao 
vínculo pré-originário porque nos faz quem somos. Esse vínculo pré-originário é a pertença à Terra antes de qualquer percepção, 
de qualquer pensamento e da ação. Ora, essa pertença significa que não é a Terra que nos pertence, mas que nós pertencemos a 
ela: trata-se de algo que se encontra em um nível acima de qualquer apropriação, em suma, é inapropriável”.  ZARKA, Yves Charles. 
O destino comum da humanidade e da Terra. Tradução de Anderson Vichikenski Teixeira. São Leopoldo, (RS): UNISINOS, 2014. p. 
46.  

38 GERVASONI, Tássia A. Estado e Direito em trânsito na Pós-Modernidade. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 170, grifos 
originais da obra em estudo. 
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compromisso global da Sustentabilidade e de seus critérios para que hajam alternativas ao 

desenvolvimento de uma Transgovernança entre o local e o global. Eis uma das “novidades do novo” 

que aparecem como desafios a ambas entidades na transição histórica da Modernidade para outro 

momento ainda inominado o qual intitula-se Pós-Modernidade39.  

Não obstante a Sustentabilidade seja o compromisso global para uma vida digna, no seu 

sentido mais amplo, a Função Ecológica do Estado e do Direito na Pós-Modernidade surge com 

caráter de princípio constitucional a fim de rememorar cidadãos e agentes estatais – novamente no 

seu sentido mais amplo – duas situações óbvias, porém mascaradas pelas mentalidades ideológicas 

hipócritas: a) Nada neste Planeta está em equilíbrio40; b) Nada neste Planeta é infinito a ponto de 

ser explorado sempre pelas atuais gerações como se fossem as últimas da Terra. 

A partir dessas duas premissas, o emprego da Função Ecológica do Estado e do Direito na 

Pós-Modernidade evidencia quais situações são insustentáveis e se manifestam como discursos 

falaciosos, sejam os de ordem econômica, do desenvolvimento e progresso a qualquer custo, ou, 

ainda, aqueles travestidos de adjetivos, como é o caso do uso da palavra “verde” e, ainda, 

“sustentável”.  

Sob igual argumento apresentado por Pasold41 - quando desenvolveu, de modo acertado, a 

Função Social do Estado contemporâneo -, a Função Ecológica do Estado na Pós-Modernidade é 

compreendida sob seus aspectos abstrato e concreto. O primeiro refere-se à sua condição 

doutrinária, na qual se tem realizado trabalho primoroso na sua perspectiva critica42 quanto ao 

                                                        
39 “[...] Tudo aponta para a conformação de um novo espaço, que o ‘velho’ Estado e o seu Direito tentam contornar, embora não 

possam mais esconder os sintomas de esgotamento. É preciso reinventar, repensar, as estruturas e estratégias; para tanto, o 
Constitucionalismo, que ao longo dos séculos tem sido o suporte teórico legitimador e justificador dessas instituições, também 
precisa ser reformulado”. GERVASONI, Tássia A. Estado e Direito em trânsito na Pós-Modernidade. Florianópolis: Empório do 
Direito, 2017. p. 171.  

40 LOVELOCK, James. Gaia: cura para um planeta doente. Tradução de Aleph Teruya Eichemberg e Newton Roberval Eichemberg. São 
Paulo: Cultrix, 2006. p. 21. 

41 PASOLD, Cesar Luiz. A função social do Estado contemporâneo. [recurso eletrônico]. 4. ed. rev. e atual. Itajaí, (SC): Editora da 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 2013. p. 57. 

42 “[...] Pode-se ter a impressão, num exame apresado deste trabalho, de que a sua utilidade [da Crítica] seja apenas negativa, a 
saber, de não nos arriscarmos jamais, com a razão especulativa, para além dos limites da experiência; e tal é, de fato, a sua primeira 
utilidade. Esta logo se torna positiva, porém, quando se percebe que os princípios com que a razão especulativa se arrisca para 
além de seus limites têm por resultado inevitável não de fato a ampliação, mas, sim, se os observa mais de perto, a contração do 
uso de nossa razão, já que eles ameaçam alargar indefinidamente os limites da sensibilidade, aos quais eles próprios pertencem, 
e assim anular o uso puro (prático) da razão. Assim, uma Crítica que limita aquele primeiro uso é realmente negativa, mas, na 
medida em que suprime ao mesmo tempo um obstáculo que limita o segundo uso, ou mesmo que ameaça destruí-lo, ela tem uma 
utilidade positiva e muito importante, reconhecível tão logo se esteja convencido de que há um uso prático absolutamente 
necessário da razão pura (o moral), no qual ela se estende  inevitavelmente além dos limites da sensibilidade sem necessitar de 
qualquer assistência da especulativa, mas assegurada contra o efeito contrário desta para não cair em contradição consigo 
mesma”. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução de Fernando Costa Mattos. Bragança Paulista, (SP); Petrópolis, (RJ): 
Editora Universitária São Francisco/Vozes, 2012. par. B XXIV/B XXV. Grifos originais da obra estudada.  
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desejo interminável de crescimento econômico ilimitado qualificado como progresso, bem como 

aos efeitos da insustentabilidade no tempo, resultando, em 1972, a realização da Conferencia de 

Estocolmo.  

O segundo aspecto sinaliza a quantidade de atores transnacionais que viabilizam novas 

atitudes que contribuem para o aperfeiçoamento e proteção da dignidade da vida – natural e 

humana – nos territórios do mundo. As redes de cooperação que são tecidas sinalizam a elaboração 

de mecanismos - legais e burocráticos – para tornar real no espaço nacional os objetivos postos pela 

Função Ecológica do Estado na Pós-Modernidade. Por esse motivo, apresenta-se, de forma didática 

e inicial, uma proposta conceitual d que seria a Função Ecológica do Estado na Pós-Modernidade:  

a) Quanto ao seu objeto: refere-se à Sustentabilidade; 

b) Quanto à sua natureza legal: b.1) nacional: constitucional; b.2) internacional, 

supranacional e transnacional: pactos, tratados, acordos, especialmente os 

multilaterais; 

c) Quanto aos seus objetivos: c.1) evidenciar as atitudes insustentáveis, desde o âmbito 

local ao global, a fim de preservar a Sustentabilidade como Bem Comum Global; c.2) 

preservar toda a cadeia da vida como forma de manter o equilíbrio (não-linear) dos 

ecossistemas que habitam a Terra; c.3) determinar ao âmbito nacional, pela via 

constitucional, a concretização de diretrizes em prol do significado ecológico da 

Sustentabilidade e reforçar o seu caráter de Bem Comum; c.4) identificar os limites 

do poder soberano, principalmente jurisdicionais, quanto à resolução de conflitos 

referentes à Sustentabilidade; c.5) tecer caminhos para que haja uma soberania 

mitigada ou compartilhada entre as diferentes experiências constitucionais, de poder 

e cultura sobre a Sustentabilidade;  

d) Quanto à sua finalidade: d.1) geral: rememorar ao ser humano as causas 

antropogênicas de destruição quanto aos lugares que habita e as consequências 

dessa atitude, como é o caso do Antropoceno 43 ; d.2) ética: reconhecer como a 

pluralidade de vidas, seres e territórios não podem ser ignorados, tampouco 

eliminados, para que hajam atitudes contrárias às situações de “desenvolvimento”, 

                                                        
43 “Poluímos o ar que respiramos, degradamos o solo que nos alimenta e contaminamos a água que bebemos. O ser humano parece 

não perceber que depende de uma base ecológica para a sustentação de sua vida e de seus descendentes”.  DIAS, Genebaldo 
Freire. Antropoceno: iniciação à temática ambiental. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Gaia, 2016, p. 10.  
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de “melhorias”, às custas da miséria alheia, seja humana e/ou não-humana; 

e) Quanto aos sujeitos: Humanos e Natureza, a qual não se confunde, como se percebe 

no Direito Ambiental, com o Meio Ambiente (local das relações entre diferentes 

seres, podendo ser artificial ou natural). 

A partir dessas condições, é possível esboçar um primeiro conceito operacional para a 

categoria denominada Função Ecológica do Estado na Pós-Modernidade: “Atitude empreendida por 

diferentes atores mundiais que, a partir de sua natureza legal, fomenta critérios de governo e 

governança a fim de proteger os seus sujeitos e atender às suas finalidades como forma de 

desenvolver estratégias relacionadas ao Bem Comum e Dignidade, identificados no seu objeto e 

executados pelos seus objetivos”.  

Ao se entender a Função Ecológica do Estado, sabe-se da necessidade de se enfrentar a 

complexidade de interesses num multilevel network de atores para se constituir, nesse caso, a 

garantia do Direito à Cidade Sustentável. Numa observação mais detalhada e microscópica, sabe-se 

que as chamadas Cidades Inteligentes e Sustentáveis se reinventam a todo momento. A Função 

Ecológica do Estado, na verdade, é a aplicação daquilo que se manifesta como Ecologia da Cidade44.    

Nessa linha de pensamento, a racionalidade da Função Ecológica do Estado na Pós-

Modernidade, cujo alicerce é a Sustentabilidade, não pertence tão somente à dimensão da lógica, 

da metafísica e, tampouco, de uma perspectiva racional instrumental. Não! Não seria o caso de se 

desprezar, também, o termo “Racionalidade Ambiental” cunhada por Enrique Leff, por exemplo, 

mas a situação requer, ainda, a presença de uma Razão Sensível como mediadora e constituidora 

de um Saber e Racionalidade da Sustentabilidade.  

Somente a partir dessas luzes que surgem pelo ardor, angustias e beleza da vida de todos os 

dias que o significado constitucional da Função Ecológica do Estado na Pós-Modernidade deixa de 

ser as promessas não cumpridas da Modernidade, ou, ainda, do tempo presente, mas se torna 

legitimadora de um Direito à Cidade Sustentável na medida em que constitui a tessitura jurídica 

entre o local e o global por meio dos diferentes atores nacionais e transnacionais.  

                                                        
44 “A reinvenção das metrópoles contemporâneas, no século 21, passa pelos novos indicadores que mostram oportunidades em 

termos de cidades mais sustentáveis e mais inteligentes do que as que cresceram e se expandiram sem limites no século 20. [...] A 
ecologia da cidade e não a ecologia na cidade, ou a natureza como um sistema separado na cidade. Um eco-urbanismo ou ecologia 
urbana. Tratam-se de questões sérias e prementes, independente de rótulos”. LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades 
inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 8. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A crise ambiental mundial teve êxito em demonstrar não apenas a fragilidade dos processos, 

estruturas, funções e ciclos do desenvolvimento e manutenção da cadeia vital, mas, para nossa 

vergonha, a incapacidade humana de compreender os fatores que põem em risco a dimensão 

relacional de nossa interdependência com a Natureza.  

Por esse motivo, a Sustentabilidade não pode ser entendida como simples valor moral. Se 

essa fosse a intenção, o seu uso indevido, como já ocorre, seria pior. Ao invés de todos se 

constrangerem por catalogarem os seres e seus ambientes como mercadorias, tudo e todos 

estariam na vitrine desse grande mercado chamado Terra.  

Numa avaliação positiva ou negativa, a Sustentabilidade ainda é o imperativo ético de nosso 

tempo. Ressalte-se que ao se enfatizar o significado ético, deve-se entender a Sustentabilidade 

como vetor de avaliação das condutas humanas, as quais se movimentam, inicialmente, entre as 

dimensões ambiental, econômica e social (triple bottom line). Na medida que a exigência de 

efetividade da Sustentabilidade demanda cooperação e governança para além dos limites 

determinados pela força soberana do Estado-nação, deve-se criar instrumentos, especialmente 

jurídicos, para que a sincronia ente interesses locais e globais ocorra.  

Quando a nossa Constituição Federal de 1988 especificou a necessidade de desenvolvimento 

de politicas urbanas – sintetizadas pela Lei n. 10257/2001, chamada de Estatuto da Cidade – 

incorporou-se no ordenamento jurídico a necessidade de exigência ao Direito às Cidades 

Sustentáveis como fenômeno de reinvenção do espaço urbano contra os efeitos da crise ambiental 

mundial.  

Para fins de atendimento às demandas da Sustentabilidade, a legislação ampliou a Função 

Social do Estado para que houvesse o cumprimento, agora, da Função Socioambiental do Estado. 

No entanto, e como se demonstrou, os interesses entre o social e ambiental não são convergentes, 

o que prejudica o cumprimento da Função Socioambiental como política de desenvolvimento 

urbano.  

Ao se pensar que o espaço urbano se reinventa para abrigar pessoas, seres e ambientes, o 

Direito às Cidades Sustentáveis somente tem sentido, dentro da lógica da Sustentabilidade, a partir 

de uma Função Ecológica do Estado. Por esse motivo, a hipótese de pesquisa enunciada nas 

“Considerações Iniciais” deste texto foi confirmada, pois para que haja o fiel desempenho da 
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Sustentabilidade em território nacional, junto aos atores transnacionais, a fim de se efetivar o 

Direito às Cidades Sustentáveis, a Função Socioambiental é incompatível com objetivos de uma 

Ecologia da Cidade. Nesse caso, a Função Ecológica do Estado se torna a alternativa ao 

desenvolvimento urbano mais acertada sob o ângulo de um mundo cada vez mais interdependente. 
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SOCIEDADE DE CONSUMO E O CONSUMISMO: IMPLICAÇÕES EXISTENCIAIS NA 

DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE1 

                                                                              

Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza2 

Josemar Sidinei Soares3 

 

INTRODUÇÃO  

A sociedade de consumo é notavelmente calcada no crescimento do consumismo na 

sociedade para manter a circulação de capitais e garantir a geração de lucro. Entende-se por 

sociedade de consumo a era contemporânea do capitalismo em que o crescimento econômico e a 

geração de lucro e riqueza encontram-se predominantemente pautados no crescimento da 

atividade comercial e, consequentemente, do consumo. Para manter esse desenvolvimento, 

incentiva-se o consumo de várias maneiras, principalmente a fetichização das mercadorias e o 

crescimento dos meios publicitários. 

O desenvolvimento da sociedade de consumo ocorreu de forma mais completa a partir da 

expansão da atividade industrial ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. As frequentes invenções e 

modernizações produtivas provocaram um crescimento sem igual no nível de consumo, bem como 

                                                        
1  Este artigo compõe o décimo volume – número 2 – 2018. Revista Direito e Desenvolvimento, disponível em   

<https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento> 

2 Doutora e Mestre em "Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad" pela Universidade de Alicante - Espanha. Mestre em Ciência 
Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil, Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - Brasil. Professora 
Permanente no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de Doutorado e Mestrado e, na 
Graduação no Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Paidéia 
cadastrado no CNPq. Coordenadora do Grupo de Pesquisa: “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade”, 
cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI. Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPQ intitulado: “Possibilidades e 
Limites da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão Ambiental Portuária” (2013/2015). Coordenadora do 
Projeto de pesquisa aprovado através do Edital MCTI/CNPQ/UNIVERSAL 14/2014, intitulado "Análise comparada dos limites e das 
possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da 
atividade portuária no Brasil e na Espanha" (2015/2017). Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado através da FAPESC - 
EDITAL 09/2015- intitulado "Limites e possibilidades da Avaliação Ambiental Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir 
para uma melhor Gestão Ambiental da Atividade Portuária Catarinense". (2016/2018). Membro vitalício à Cadeira n. 11 da 
Academia Catarinense de Letras Jurídicas (ACALEJ). Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Membro da 
Comissão de Direito Ambiental do IAB (2016/2018). Advogada e Consultora Jurídica.  

3 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009), Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale 
do Itajaí (2003), Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (1999), especialista em Psicologia Social pela 
Universidade Estatal de São Petersburgo (Rússia). É professor dos cursos de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, responsável pelas disciplinas Teoria Política; Ética, 
Direito e Sociedade e Produção do Direito. Como docente atua principalmente nos seguintes temas: Teoria da Justiça, Humanismo, 
Política Jurídica e Critério Ético Existencial. 
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na difusão cada vez mais ampla da publicidade no meio de vida da população, com a divulgação dos 

mais diversos produtos, sendo eles úteis ou não. 

Na era da pós-modernidade, pensar o planeta requer uma visão para além dos limites 

territoriais e geográficos estatais, isto porque a Sustentabilidade deve ser abordada em uma 

perspectiva global, considerando que os benefícios e riscos em matéria ambiental são repartidos 

solidariamente por todo o mundo, todos desfrutam da casa comum, a terra.4 

Diante deste panorama, a relevância social e científica desta pesquisa justifica-se na 

necessidade refletir sobre a sociedade de consumo e suas consequências na vida humana. Nesta 

senda, obteve-se com a presente pesquisa, a análise da sociedade de consumo, consumismo e seus 

impactos ao meio ambiente e no planeta. O Objetivo é analisar a sociedade de consumo e as 

consequências na vida humana, a partir de uma análise histórica e doutrinária referente à temática, 

demonstrando que o vínculo cultural estabelecido entre as ideias de Felicidade e Consumerismo 

coloca em risco a própria possibilidade de uma sociedade mais sustentável. 

A Metodologia escolhida para a elaboração deste Artigo considerou as fases da Pesquisa 

Científica. Para se desenvolver a base lógica deste artigo na fase de investigação, optou-se pela 

adoção do Método Indutivo. As técnicas de pesquisa acionadas para se cumprir com a finalidade 

proposta pelo método eleito são a Pesquisa Documental, histórica e Bibliográfica, a Categoria e o 

Conceito Operacional.5 As adoções dessas últimas ferramentas são necessárias para se estabelecer, 

com clareza necessária, o Acordo Semântico entre os escritores e o(s) leitor (es) a fim de se 

estabelecer, minimamente, quais são os pressupostos teóricos que conduzem o desenvolvimento, 

inclusive ideológico, deste estudo.  

 

1. SOCIEDADE E VIDA DE CONSUMO  

Vive-se hoje um período definido por muitos como pós-modernidade, um termo de difícil 

definição precisa, mas que no meio de diversas definições e características apresentadas por 

diferentes autores (inclusive por alguns que não usam o termo, mas também realizam análises e 

críticas à cultura contemporânea), um dos elementos que frequentemente aparece como central é 

                                                        
4 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 25.. 

5 PASOLD, César Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. São Paulo: Conceito, 2011. p. 89-100. 
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o consumismo, fazendo com que alguns autores definam a atual sociedade como sociedade de 

consumo. 

Para definir as condições da pós-modernidade e discutir as transformações do mundo 

moderno nos últimos tempos, o sociólogo sempre preferiu usar o termo “modernidade líquida”, por 

considerar “pós-modernidade” um conceito ideológico. 

Bauman 6  escolhe o “líquido” como metáfora para ilustrar o estado dessas mudanças: 

facilmente adaptáveis, fáceis de serem moldadas e capazes de manter suas propriedades originais. 

As formas de vida moderna, segundo ele, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes 

de manter a mesma identidade por muito tempo, o que reforça esse estado temporário das relações 

sociais. 

Há 100 anos, ser moderno significava buscar um ponto de perfeição e hoje representa o 

progresso constante, sem um resultado final único prestes a ser conquistado. 

Jean-François Lyotard 7  afirma que a pós-modernidade tem como motor uma busca 

desenfreada pelo progresso tecnológico e a propagação de uma ideologia do consumismo 

constante. O ator destaca que o avanço da tecnologia vem demonstrando que também a ciência 

não difere muito de mais uma forma de organizar, estocar e distribuir informações. 

A ciência foi, e ainda, é em grande parte a bandeira dos intelectuais contra todo tipo de 

discurso religioso e filosófico, sobretudo o metafísico. A ciência moderna por muito tempo carregou 

aquela aura de conhecimento verdadeiro, seguro, capaz de ser aplicado com exatidão na vida em 

geral. No entanto, hoje a proposta principal da ciência é que ela apenas cumpra uma finalidade. O 

conhecimento hoje é produto, o indivíduo paga para receber uma informação específica. 

De acordo com Livia Barbosa8 em sua obra “Sociedade de consumo”, “todo e qualquer ato 

de consumo é essencialmente cultural” e é por meio do consumo individual e local de cada homem 

que ocorrem alterações nas “forças globais de produção, circulação, inovação tecnológica e relações 

políticas”. No entanto, no mundo moderno o consumo se tornou o foco central da vida social. 

Práticas sociais, valores culturais, ideias, aspirações e identidades são definidas e orientadas em 

relação ao consumo ao invés de e para outras dimensões sociais como trabalho, cidadania e religião 

                                                        
6BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 45.. 

7 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1998. p. 37.. 

8 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p. 13. 



31 
 

entre outros. 

A sociedade atual, a sociedade do consumo, não surgiu após a Revolução Industrial e em 

virtude das invenções, facilidades e ofertas trazidos por ela. As grandes invenções tecnológicas 

teriam ocorrido simultaneamente e somente após uma mudança da relação do homem para com a 

necessidade e anseio de adquirir bens e produtos.9  

As principais invenções mecânicas da indústria de tecidos, cabeça de lança da industrialização, só 

apareceram a partir da década de 1780, embora a indústria de roupas já funcionasse a pleno vapor, 

fundada no trabalho externo ou doméstico dos artesãos, permanecendo com essa estrutura produtiva 

até a década de 1830. O mesmo se refere à indústria de brinquedos, cujas inovações tecnológicas só 

vieram a afetá-la depois de plenamente estabelecida. 

Diante disto, para Lívia Barbosa, “não foram essas invenções que criaram as condições 

materiais para as pessoas consumirem mais”. Por isso, Zygmunt Bauman e Campbell acreditam que 

a fase de consumo exacerbado por que passa a sociedade moderna é caracterizada e tem origem 

na primazia da emoção e do desejo, o que faz com que se procure mais a gratificação destes do que 

a satisfação de necessidades. Além disso, há ainda o individualismo, que “atribui um valor 

extraordinário ao direito dos indivíduos de decidirem por si mesmos que bens e serviços desejam 

obter”.10 

Dessa forma, a busca individualista pelo prazer de ter seus desejos satisfeitos gera total 

desequilíbrio na forma de vida do homem uma vez que “enquanto as necessidades de uma pessoa 

podem ser objetivamente estabelecidas, os [...] desejos podem ser identificados apenas 

subjetivamente”. 11  Sendo assim “o desejo dos consumidores é experimentar na vida real os 

prazeres vivenciados na imaginação, e cada novo produto é percebido como oferecendo uma 

possibilidade de realizar essa ambição”.  

E, como tal anseio grande parte das vezes não é alcançado, justamente em função da 

ideologia consumista, da dinâmica de mercado e da chamada democratização do consumo, a 

velocidade com que os estilos se alteram diminui a vida útil dos produtos fazendo com que um 

produto recém-adquirido se torne obsoleto, defasado e condenado à substituição sem ao menos 

ter perdido sua utilidade. Por conseguinte, é possível constatar que: 

                                                        
9 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p. 13. 

10 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p. 49. 

11 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p. 49. 
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[...] o espírito do consumismo moderno ‘é tudo, menos materialista’. Se os consumidores desejassem 

realmente a posse material dos bens, se o prazer estivesse nela contido, a tendência seria a 

acumulação dos objetos, e não o descarte rápido das mercadorias e a busca por algo novo que possa 

despertar os mesmos mecanismos associativos.12 

O problema, então, encontra-se na formação e nos princípios do indivíduo. Atualmente, os 

compradores consomem apenas com o intuito de satisfazer seus desejos e o mercado sabe que “o 

preço que o potencial consumidor em busca de satisfação está preparado para pagar pelas 

mercadorias em oferta dependerá da credibilidade dessa promessa e da intensidade desses 

desejos”13. E, como visto, o homem moderno é um ser individualista e as empresas especialistas em 

suscitar desejos que não existem ou existiriam no ser humano e afirmar podê-los satisfazer. 

Infelizmente, a reunião dessas circunstâncias faz o alto preço ser pago muito mais pelo meio 

ambiente do que pelo próprio sujeito.  

O grande problema é que o homem do humanismo, aquele que vivia em harmonia com a natureza e 

com seus semelhantes, no seio de instituições cuja tutela não discutia, sobreviveu. Agora a 

necessidade se libertou da natureza, engendrando no homem uma paixão de possuir e um espírito de 

ambição que alimenta, por sua vez, a corrida ao poder. Transbordando os limites da necessidade 

natural, o interesse prolifera e contamina rapidamente todo o tecido social. As instituições que tinham 

tradicionalmente a tarefa de contê-lo se apresentam, contudo, como os instrumentos de uma vasta 

manipulação, tendendo a manter o poder dos mais fortes.14 

Além disso, essa perda do contato do homem com a natureza e o apoio das instituições na 

continuação da cultura do consumo fez com que os homens acreditassem ser senhores de si, 

independentes e alheios aos demais e ao ambiente a sua volta. É possível notar que não há real 

existência de “um universo no qual predomina a autonomia de escolha e a soberania do 

consumidor” como preconizam as propagandas e os vendedores.  

O poder de escolha do indivíduo na esfera do consumo nas sociedades pós-tradicionais tem sido 

campo de debate sobre a sua real liberdade de escolha ou submissão a interesses econômicos maiores 

que se escondem por trás do marketing e da propaganda. Será o consumo uma arena de liberdade e 

escolha ou de manipulação e indução? Terá o consumidor efetivamente escolha? Ele é súdito ou 

soberano, ativo ou passivo, criativo ou determinado?15 

Em uma sociedade de consumo, marcada pelo “consumo de massas e para as massas, alta 

taxa de consumo e de descarte de mercadorias per capita, presença da moda, sociedade de 

                                                        
12 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. p. 49. 

13 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 18. 

14  SOËTARD, Michel. Jean-Jacques Rousseau. Tradução de Verone Lane Rodrigues. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora 
Massangana, 2010. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4675.pdf>. Acesso em: 16 maio 2018. 
p. 14. 

15 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. p. 35. 
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mercado, sentimento permanente de insaciabilidade”, a educação, como posto por Hegel (2010) 

tem a tarefa de não apenas:  

[...] tomar as medidas necessárias para que o desenvolvimento natural e espiritual transcorra, tanto 

quanto possível, sem entraves, mas, também, para que a vida individual e comunitária seja conduzida 

a sua mais elevada perfeição num discurso refletido, num pensamento penetrante e numa ação 

conforme à razão.  

Sendo, então, por meio dela, que as presentes e futuras gerações poderão ter seus direitos 

assegurados, em especial os direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia 

qualidade de vida, buscando sempre o consumo controlado, ou seja, o consumerismo.  

Um dos problemas sociais que essa forma de ciência gera é o consumismo, que, conforme 

Lyotard16, vive-se em um mundo onde tudo que é gerado deve ser consumido rapidamente para 

que assim novas produções surjam. Por um lado, isso é bom, pois impele o homem a criar e produzir 

cada vez mais, mas por outro é ruim, pois cria um estado de finitude existencial para o indivíduo, 

que busca a felicidade apenas no consumo momentâneo de bens. Além disso, quem fornece 

matéria-prima é o mundo, que passa ser explorado cada vez mais e sem limites. 

Como destaca Gilles Lipovetsky, à medida que as sociedades enriquecem, surgem 

incessantemente novas vontades de consumir. Quanto mais se consome, mais se quer consumir. A 

época da abundância é inseparável de um alargamento indefinido da esfera das satisfações 

desejadas e de uma incapacidade de eliminar os apetites de consumo, sendo toda saturação de uma 

necessidade acompanhada imediatamente por novas procuras. 

Já Zygmunt Bauman17 afirma que vivemos em uma modernidade líquida, que difere dos 

períodos anteriores em que havia solidez. O sólido é um corpo que é obrigado a ocupar determinado 

lugar no tempo e no espaço. Ele não pode estar aqui e ali ao mesmo tempo. O sólido representa as 

instituições da Idade Moderna. O sólido é a instituição fixada em um lugar, é limitada, de tal forma 

que o interesse é que as pessoas se situem dentro daquele espaço limitado para que assim sejam 

mais facilmente vigiadas e controladas. 

Por exemplo, tradicionalmente a família se situava numa casa em um espaço, com todos os 

membros residindo no mesmo lugar. Porém, hoje a família é líquida, com a possibilidade de pais 

solteiros, filhos que fazem intercâmbio, bem como os meios de comunicação que tornam o contato 

                                                        
16 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. p. 49. 

17 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 78 
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quase que instantâneo. Logo, esta instituição não precisa mais estar agrupada, e isto a fortalece. 

Isso ocorre com todas as instituições, seja a família, a religião, o Estado, etc. 

Assim, as instituições relativizam o espaço, o modo de ser e agir, o tempo, para que no fundo 

continuem fortalecidas. Seu modo é relativizado, mas a sua estrutura interna e propósito continuam 

intactos. Há então instituições líquidas que se retroalimentam. Hoje, são os próprios membros que 

cobram de seus participantes o atendimento às regras e valores morais daquela instituição. As 

instituições, junto com seus dogmas, existem ao mesmo tempo em todo lugar, o que torna ainda 

mais difícil a busca pela identidade individual do homem. 

Bauman18 cita como grande exemplo os shoppings centers. Estes estabelecimentos oriundos 

da lógica capitalista não aceitam um contato profundo entre as pessoas, não é um espaço que as 

convida a visitar para interagirem entre si, mas apenas para o consumo. O importante é comprar no 

shopping center, não necessariamente manter ligações com outras pessoas. O shopping center 

tornou-se o templo do consumo, onde cada um cultua a própria individualidade como 

consumidor.19 

Bauman afirma ainda que hoje predomina a superficialidade, a cultura do descartável. A 

realidade atual é bastante dinâmica, o que é moda hoje amanhã deixa de ser, o que é certo hoje 

amanhã está em dúvida. Há uma sensação constante de incerteza quanto ao futuro. Esta incerteza 

constante gera laços afetivos cada vez mais superficiais. Hoje as pessoas tendem a não ser 

profundas em seus relacionamentos, tanto afetivos como de trabalho, pois não há certeza que este 

relacionamento terá durabilidade.20  

Os mecânicos de automóveis hoje não são treinados para consertar motores, mas apenas 

para retirar e jogar fora as peças usadas e defeituosas e substituí-las por novas. Dessa mesma forma 

ocorre na vida em geral, porque perder tempo com consertos que exigem trabalho se há a 

possibilidade de apenas jogar fora e trocar por algo novo. Como os compromissos de hoje são 

obstáculos para as oportunidades do amanhã, quanto mais leves e superficiais forem, menor o risco 

de prejuízos21. 

                                                        
18 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida.p. 78 

19 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. p. 82. 

20 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. p. 67. 

21 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida.p.67. 
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Anthony Giddens22 nomeia a pós-modernidade como alta modernidade, pois para ele existe 

uma expansão das instituições que permeavam o período moderno. O homem, que antes tinha que 

conviver com sua cidade, sua região, agora precisa confrontar a cultura e as pessoas de toda a 

sociedade. Isto torna o homem muito mais vulnerável a se firmar em uma tendência ou identidade 

alheia.  

A razão disto é que, diante de tantos modos de agir e pensar, o homem já não sabe mais qual 

o seu. Em uma busca por segurança, filia-se a uma causa, um modus operandi, etc. Da sociedade da 

forma que ela era está sofrendo uma passagem para uma sociedade global, na qual a Internet e 

tantos outros veículos de mídia instantaneamente comunicam pessoas de todas as partes do globo, 

difundindo estilos de vida, comportamentos e culturas.  

Esta relação entre mídia e difusão de estilos de vida é particularmente enfática na questão 

do consumismo, que provoca a todos a seguirem os mesmos hábitos, comprarem as mesmas 

roupas, os mesmos alimentos, realizarem as mesmas diversões. Este modo de viver intensifica a 

massificação e favorece a perda da identidade, pois o indivíduo, ao ver que várias pessoas seguem 

determinado comportamento, decide também segui-lo. 

Nesse contexto, Lipovetsky23 destaca que a ansiedade está por detrás do gosto dos jovens 

pelas marcas. A motivação que serve de base à aquisição de uma determinada marca não é tanto 

querer alçar-se acima dos outros, mas não parecer menos que os outros. É por isso que a 

sensibilidade às marcas é exibida tão ostensivamente nos meios desfavorecidos. Por uma marca 

apreciada, o jovem sai da impessoalidade, pretendendo mostrar não uma superioridade social, mas 

sua participação inteira e igual nos jogos da moda, da juventude e do consumo. O bilhete de entrada 

no modelo de vida da moda é o medo do desprezo e da rejeição ofensiva dos outros. 

Além disso, como destaca Lipovetsky24, é possível interpretar a propensão a comprar como 

um novo ópio do povo, destinado a compensar o tédio do trabalho fragmentado, as falhas da 

mobilidade social, a infelicidade da solidão. Quanto mais o indivíduo está isolado ou frustrado, mais 

busca consolo nas felicidades imediatas da mercadoria. O consumo exerce sua influência apenas na 

medida em que tem a capacidade de aturdir e de adormecer, de oferecer-se como paliativo aos 

                                                        
22 GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. p 79. 

23 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. 2007. São Paulo: Cia das Letras, 2007. p. 
50-51 

24 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. p. 60. 
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desejos frustrados do homem moderno.  

A característica mais proeminente da sociedade de consumidores, ainda que 

cuidadosamente disfarçada e encoberta, é a “transformação dos consumidores em mercadorias”.25  

Importante o destaque de Lipovetsky26  que não é o consumismo como um todo que deve 

ser criticado, mas o seu excesso ou o seu imperialismo que constitui obstáculo ao desenvolvimento 

da diversidade das potencialidades humanas. A sociedade hipermercantil deve ser corrigida e 

enquadrada e não eliminada. Nem tudo é para ser rejeitado, muito é para ser reajustado e 

reequilibrado a fim de que a ordem tentacular do hiperconsumo não esmague a multiplicidade dos 

horizontes da vida. 

 

2. PERSONALIDADE, FELICIDADE E CONSUMO 

Além do estudo a partir da sociedade, outra forma de se estudar o fenômeno do consumismo 

é analisando a relação da personalidade do indivíduo com o consumo. Personalidade, de acordo 

com Davidoff27, significa “[...] os padrões relativamente constantes e duradouros de perceber, 

pensar, sentir e comportar-se, os quais parecem dar às pessoas identidades separadas”. 

Tendo em vista a sociedade de consumo em que se vive, Erich Fromm28  destaca que a 

sociedade é devotada à aquisição de propriedade e obtenção de lucro, raramente se vê alguma 

evidência do modo de existência de ser, e a maioria das pessoas vê o ter como o modo mais natural 

da existência, até mesmo como o único modo aceitável de viver. Isso faz com que seja 

especialmente difícil para as pessoas compreenderem a natureza do ser, e até mesmo entender que 

ter é apenas uma orientação possível. 

Fromm29 explana que houve uma mudança no modo de consumir. Antigamente, tudo que 

uma pessoa possuía ela apreciava, cuidava e usava até os limites de sua existência. Hoje, o consumo 

é enfatizado, não a preservação, e comprar se tornou um comprar e jogar fora. Seja o objeto um 

carro, um vestido, um aparelho, depois de usar um tempo, o indivíduo se cansa e está ansioso em 

se livrar do velho e comprar o modelo mais novo.  

                                                        
25 BAUMAN, Zygmunt Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. p. 20. 

26 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. p. 370. 

27 DAVIDOFF, Linda. Introdução à psicologia. São Paulo: McGraw-Hill, 1983.  p. 507. 

28 FROMM, Erich. To Have or to Be? London; New York: Continuum, 2008. p. 64. 

29 FROMM, Erich. To Have or to Be? p. 59. 
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Para explicar a relação da personalidade do indivíduo com o que ele consome, Fromm30 usa 

o exemplo do carro próprio. Para quem tem um, o carro parece de uma necessidade vital, para 

aqueles que ainda não possuem um, o carro é um símbolo de alegria. Aparentemente, entretanto, 

a afeição pelo carro não é profunda e permanente, mas um caso de amor de curta duração, para os 

donos trocarem de carro com frequência, da procura até a compra, toda a transação parece um 

jogo, em que até mesmo a trapaça é, às vezes, um elemento principal, e um bom negócio é 

aproveitado tanto quanto, se não mais, que o prêmio final: um novo modelo na garagem. 

Diversos fatores devem ser levados em consideração para entender essa relação. Primeiro, 

existe um elemento de despersonalização na relação do dono com o carro, o carro não é um objeto 

concreto que o dono gosta, mas é um símbolo de status, uma extensão de poder, um construtor de 

ego. Tendo comprado um carro, o dono na verdade adquiriu uma nova peça de ego. Um segundo 

fator é que comprando um novo carro, por exemplo, a cada dois anos em vez de seis, aumenta a 

emoção do comprador da aquisição, o ato de tornar um novo carro próprio é um tipo de defloração, 

aumenta a sensação de controle, e quanto mais acontece, maior é a emoção Fromm.31 

O terceiro fator é que comprar carros frequentemente significa oportunidades de fazer um 

negócio, ganhar um proveito pela troca, uma satisfação profundamente enraizada em homens e 

mulheres da atualidade. O quarto fator é a necessidade de experimentar novos estímulos, porque 

os velhos estímulos estão esgotados depois de um pequeno tempo. O quinto fator reflete a 

mudança no caráter social que ocorreu nos últimos dois séculos, do caráter acumulador ao 

mercador.32 

Thomas O’Guinn e Ronald Faber 33  analisaram o fenômeno da compra compulsiva, 

identificando que os compradores compulsivos compram não para obter utilidade ou um serviço do 

bem comprado, mas para obter gratificação pelo processo de compra em si. A compra compulsiva 

serve principalmente para aliviar ansiedades e infelicidades. 

O consumo compulsivo apresenta uma certa repetição e consumo excessivo que ocorre 

devido a ansiedade, depressão e tédio dos consumidores. Viciados em compras dependem do 

                                                        
30 FROMM, Erich. To Have or to Be? p. 60. 

31 FROMM, Erich. To Have or to Be? p. 60. 

32 FROMM, Erich. To Have or to Be? p. 60. 

33 O’GUINN, Thomas C.; FABER, Ronald J. Compulsive Buying: A Phenomenological Exploration. Journal of Consumer Research, 
Chicago, v. 16, n. 2, p. 147-157, set. 1989. p. 147-150. 
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consumo excessivo da mesma maneira que um viciado busca drogas ou álcool.34 

O’Guinn e Faber 35  conduziram uma pesquisa empírica, por meio de questionário, 

identificando alguns aspectos da personalidade dos compradores compulsivos. Eles identificaram 

que compradores compulsivos possuem baixa autoestima, como se sentir mau, culpado, pouco 

atraente, e sem uma clara identidade.  

O problema do sentimento de identidade é descrevido por Erich Fromm como a própria 

condição da natureza humana e é fonte dos impulsos mais intensos. Assim, não se pode estar são 

sem o sentimento do eu, fazendo com que o indivíduo busque fazer quase qualquer coisa para 

adquiri-lo. Por detrás da forte paixão por um status ou situação e pela conformidade está essa 

mesma necessidade, que muitas vezes é mais forte que a necessidade de sobrevivência física.36 

Compradores compulsivos também possuem um alto nível de fantasia/imaginação, assim, 

talvez em situações de compras esses indivíduos consigam focar ou refletir sobre seus pensamentos 

e sentimentos, conseguindo efetivamente escapar da realidade.37 

Os compradores compulsivos não dão grande importância para a posse do item comprado, as 

gratificações derivam do contato interpessoal, emoções e positiva autoestima que foram geradas. Os 

itens comprados frequentemente tão pouca utilidade para o comprador e, em alguns casos, os 

produtos não são nem mesmo retirados da embalagem.38 

Analisando as consequências emocionais, O’Guinn e Faber 39  identificaram compradores 

compulsivos frequentemente desenvolvem sentimentos de vergonha ou culpa associados com o 

seu comportamento. Sentimentos de alienação, problemas jurídicos e dificuldades no casamento 

também aparecem como consequências da compra compulsiva. Há ainda um forte sentimento de 

solidão e alienação das outras pessoas. Os compradores compulsivos frequentemente têm 

vergonha do seu comportamento e sentem que os outros não entenderiam e, às vezes, se 

descrevem como não amados e rejeitados por causa de seus comportamentos.  
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Uma das piores consequências seria o sentimento de frustração, de não ser capaz de 

controlar o próprio comportamento. Alguns compradores compulsivos descrevem o sentimento de 

ser incapaz de parar como extraordinariamente assustador e impossível para outros entenderem.40 

Pensamentos que emergem dentro do horizonte cognitivo moldado pelas práticas diárias dos 

consumidores invariavelmente acentuam o agudo interesse pelo mercado consumidor e ampliam-lhe 

os poderes de sedução. Ao contrário do processo produtivo, o consumo é uma atividade inteiramente 

individual. Ele também coloca os indivíduos em campos opostos, em que frequentemente se atacam.41 

Os “demônios interiores” desse tipo de sociedade nascem dos poderes de sedução do 

mercado consumidor. A Sociedade de consumidores não pode dispensar essa sedução mais do que 

a sociedade de produtores a podia dispensar, graças à vigência da regulamentação normativa. Por 

esta mesma razão, não pode permitir-se declarar guerra, menos ainda combater, à tendência do 

mercado de elevar os sonhos e desejos dos consumidores a um estado de frenesi e alçá-los às 

nuvens, por mais prejudicial que essa tendência possa revelar-se à forma de ordem em que se 

radica. E prejudicial à ordem ela o é, tanto quanto lhe é indispensável.42   

 Os sentimentos de ansiedade e de solidão, que estão por detrás do comportamento 

consumista dos indivíduos, foram identificados como características do homem moderno por Rollo 

May43, que afirma que o principal problema do homem moderno é o vazio, é não saber o que quer 

e frequentemente não ter a mínima ideia do que sente. 

“O homem moderno fala muitas vezes daquilo que deveria querer, como conseguir um 

emprego, obter determinada titulação, apaixonar-se, casar-se e criar uma família, mas isso é uma 

mera descrição do que os outros (pais, professores, etc.) esperam que ele queira em vez do que ele 

realmente quer.”44 

Esse sentimento de vazio acaba por gerar o sentimento de solidão. Quando uma pessoa não 

sabe com convicção o que ela quer ou sente, quando no período de uma mudança traumática, ela 

percebe que os desejos convencionais e objetivos que lhe foram ensinados não trazem nenhuma 

segurança ou dão qualquer senso de direção, ela sente um vazio interior, medo, e sua reação natural 

é procurar outras pessoas. Ela espera que os outros irão lhe dar um senso de direção ou pelo menos 
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algum conforto na compreensão de que ela não está sozinha no seu medo. Assim, o sentimento de 

vazio e solidão são duas fases da mesma experiência básica de ansiedade.45 

Outra importante razão para o sentimento de solidão deriva do fato que a sociedade 

deposita grande ênfase na aceitação social. É o principal meio de aliviar a ansiedade e de obter 

prestígio. Assim, o indivíduo sempre deve provar que é um sucesso social sendo sempre procurado 

e nunca estando sozinho. O indivíduo retira muito da sua percepção da sua própria realidade daquilo 

que os outros dizem e pensam sobre ele, mas muitos homens modernos foram tão longe na sua 

dependência dos outros para os seus sentimentos de realidade que possuem medo que sem os 

outros eles perderiam o sentido da própria existência.46 

O consumo abundante é a marca do sucesso e a estrada que conduz diretamente ao aplauso 

público e à fama. Estimulando a possuir e consumir determinados objetos, e adotar certos estilos 

de vida, é a condição necessária para a felicidade, talvez até para a dignidade humana, esta é a 

sensação da maioria dos consumidores. Contudo, Bauman47 destaca em sua obra “cegueira moral a 

perda da sensibilidade na modernidade líquida” que a sociedade é tão influenciada pelo consumo e 

pelos desejos que, esquece-se da sua origem e do seu entorno; tornando-se insensível com o 

próximo e, consigo mesmo. Considerando que adoece a cada dia, na ânsia de conquistar mais e mais 

seu espaço e sobreviver na sociedade de consumo.  

Na sequência são apresentadas algumas considerações sobre sustentabilidade, para que nas 

considerações finais a relação seja estabelecida. O foco será realizado na dimensão existencial da 

sustentabilidade, evidenciando que a gestão da pessoa acerca de si mesma e das relações com 

outros e ambientes é elemento indispensável para qualquer educação sustentável.  

 

3. IMPLICAÇÕES EXISTENCIAIS NA DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE 

De acordo com a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento48 organizada 

pela Organização das Nações Unidas - ONU, “O desenvolvimento sustentável procura atender às 

necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro. 
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A sustentabilidade é uma dimensão da ética, algo que busca garantir a vida, é uma questão 

existencial. 

Protágoras, sofista do século IV a. C., já dizia “O homem é a medida de todas as coisas [...] 

das coisas que são porque são, e das que não são porque não são.”. Em síntese, o mundo é 

entendido sempre na medida do homem. Vive-se tudo na medida do homem. Tudo que se conhece 

é relativo ao homem.  

Seja qual for a área da vida a qual se direciona (educação, direito, engenharia, poesia, música, 

matemática, biologia, administração, etc.), seja qual for o objeto que se estude, no fundo, sempre 

se estará vendo a si mesmo, entendendo a si mesmo. Saber que tudo que se contata é em relação 

a si é o mesmo que dizer que, seja qual for a relação que se faz com o outro, se com profundidade 

entender este outro, chegará o ponto em que este outro desaparecerá e então será possível ver a 

si mesmo. Pois se em tudo que se contata é em relação a si, em tudo se encontra a si mesmo. 

É essencial captar que o homem é um elemento que faz parte de um mundo, e que cada 

indivíduo constrói o seu próprio mundo, a partir de suas relações com as outras pessoas, objetos e 

o ambiente como um todo. Porém, na pós-modernidade, ocorre o que Frijot Capra chama de crise 

da percepção, caracterizada pelo pensamento estrito do materialismo-científico cominado com a 

compreensão separatista entre o indivíduo e o meio ambiente. 

Para entender o conceito de sustentabilidade ético-existencial, é preciso entender o meio 

ambiente a partir do homem.  

“O homem é um filho da terra, dela ele se alimenta e em seu corpo reproduz, em modo 

sintético, a ordem deste planeta. Há uma continuidade complementar entre homem e planeta. O 

homem aperfeiçoa o ambiente para efetuar o próprio crescimento.”49 

Se o homem desconhece a si mesmo, não administra a própria vida com saúde e não 

aperfeiçoa e realiza o próprio projeto, conforme o critério ético, ele não cumpre a dignidade de ser 

superior e ofende o próprio valor. Todo o erro praticado contra si mesmo repercute na ordem do 

ambiente onde ele vive.50 

O ambiente é uma extensão do organismo do homem e reflete a ordem e desordem de quem 

é responsável por zelar e regular-se pelas leis imanentes na própria natureza. Se o homem não 
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resolve suas doenças e conflitos, fará o ambiente adoecer e, o ambiente devolverá ao homem as 

agressões que sofre.51 

O centro que irradia a desordem é o homem, é ele que projeta e amplifica no meio a 

desordem da própria vida individual e coletiva. Dele parte o medo da catástrofe, os anúncios que 

reforçam a angústia e as previsões menos animadoras. A agressão da dimensão não realizada em si 

próprio não lhe permite ver o ambiente como sua extensão.  

Ao invés do homem cultivar o autoconhecimento para resolver seus males, ele insiste em 

forçar a adaptação social e então pela salvação da desordem que ele mesmo insemina no 

ambiente52. 

“A cultura e a ciência que o homem formalizou em base de uma consciência educada a olhar 

somente para o mundo externo, propiciou o avanço tecnológico, mas a insistência em adaptar o 

homem ao social manteve o homem em ignorância de si mesmo.”53 

Nosso saber não necessita salvar e nem construir um novo planeta, mas precisa garantir um 

ambiente que não ofenda nem destrua a nossa vida. Sem compreender as regras da própria vida, 

sem saber ler todas as mensagens e depoimentos do próprio organismo, escritos por nossa alma 

inteligente, não saberemos organizar o ambiente sem que este ofenda a ordem do nosso corpo.54 

Ainda, contribui o mesmo autor; “O progresso tecnológico deve ser acompanhado de uma 

ciência humana mais evoluída. A objetividade só é alcançada na síntese compreensiva que anula a 

aparente separação entre sujeito e objeto, entre corpo individual e corpo ambiente, entre matéria 

e inteligência.”55 

Para se entender de fato a relação entre ambiente e homem, é preciso primeiro entender a 

indissociabilidade entre sujeito e objeto, ou seja, compreender a vida como um sistema. 

O problema é que o pensamento ocidental não percebe a unidade de todas as coisas, e sim 

opta-se por dividir o mundo em objetos e eventos isolados. É claro que essa divisão é necessária e 

útil para enfrentar o ambiente no dia a dia, porém não é uma característica fundamental da 

realidade, mas sim uma abstração elaborada pelo nosso intelecto afeito à discriminação e à 
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categorização devido a falta de consciência e percepção dessa unidade.56 

É essa situação que Capra define como crise da percepção, em que as pessoas e as grandes 

instituições sociais concordam com os conceitos de uma visão de mundo obsoleto, tendo uma 

percepção da realidade inadequada para lidar com um mundo superpovoado e globalmente 

interligado.57 

A vida humana é uma vida no mundo, e esse mundo existe para o homem, e se o homem 

age contra o mundo, mesmo assim age no mundo. Logo, é impossível isolar o homem (sujeito) do 

mundo (objeto), nem de fato, nem de conhecimento.58 

Frijot Capra59 elucida que:  

A própria física quântica mostra que não podemos decompor o mundo em unidades elementares que 

existam de maneira independente. Quando desvia-se a atenção dos objetos macroscópicos para as 

partículas subatômicas, o que se vê não é blocos de construção isolados e sim uma teia de relações 

entre as várias partes de um todo unificado. 

Desde Newton os físicos tem acreditado que os fenômenos físicos podiam ser reduzidos às 

propriedades de partículas materiais rígidas e sólidas, no entanto, no década de 20, a teoria quântica 

forçou-os a aceitar o fato de que os objetos materiais sólidos da física clássica se dissolvem, no nível 

subatômico, em padrões de probabilidade semelhantes a ondas.60 

Esses padrões não representam probabilidades de coisas, mas sim, probabilidades de 

interconexões. Sendo assim, as partículas subatômicas não são coisas, mas interconexão entre 

coisas, que por sua vez são interconexões de outras coisas, e assim por diante, nunca chegando a 

nenhuma coisa, apenas interconexões.61 

Todo e qualquer organismo é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo, desde a menor 

bactéria, passando pelas plantas e animais, até os seres humanos. No corpo de um ser humano, por 

exemplo, as células e os tecidos são sistemas vivos, sendo o cérebro o exemplo mais complexo. Porém, 

os sistemas não se resumem a organismos individuais e suas partes, os mesmos aspectos de totalidade 

são exibidos em sistemas sociais, como um formigueiro e uma colmeia no mundo animal e o núcleo 

familiar nos seres humanos, e em ecossistemas que consistem em uma grande variedade de 

organismos e até mesmo de matéria inanimada em interação mútua. A preservação de uma área 
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selvagem não é de árvores ou espécies de animais, mas de toda uma complexa teia de relações entre 

eles.62 

Um exemplo dessa complexa teia de relações é fornecida por Margulis e Sagan63: 

Todos os organismos levam vidas múltiplas. A bactéria cuida de suas próprias necessidades na lama 

de um charco salgado, mas também molda o ambiente e altera a atmosfera. Como um membro da 

comunidade, retira os dejetos de um vizinho e gera o alimento de outro. O fungo cuida de sua vida em 

meio aos detritos florestais, enquanto perfura a folha de uma árvore próxima e ajuda a fechar o círculo 

do fluxo biosférico do fósforo. 

Todos os sistemas naturais são totalidades cujas estruturas específicas resultam das 

interações e interdependência de suas partes. As atividades dos sistemas naturais envolvem uma 

interação simultânea e mutuamente interdependente entre seus diversos componentes, as 

propriedades sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado, física ou teoricamente, em 

elementos isolados. Embora se possa discernir as partes individuais de um sistema, a natureza do 

todo é sempre diferente da simples união de partes separadas.64 

Maturana65 destaca que o meio, enquanto espaço no qual um sistema funciona como um 

todo tem: 

Uma dinâmica estrutural independente da dinâmica estrutural dos sistemas que ele contêm, apesar 

de ser modulado pelos seus encontros com eles. Portanto, o meio e os sistemas que ele contém estão 

em mudanças estruturais contínuas, cada uma de acordo com sua própria dinâmica estrutural e cada 

um modulado conforme as mudanças estruturais que causam um no outro através de seus encontros. 

Resumindo: todo ser vivo existe como um sistema dinâmico em contínua mudança 

estrutural, o modo de viver que define uma espécie, uma linhagem, ou um sistema de linhagem, se 

dá em uma dinâmica de relações entre o homem e o meio.66 

As propriedades das partes não são intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do 

contexto do todo mais amplo. Por isso que quando se fala em ecologia de forma profunda não se 

fala em uma coleção de objetos isolados, mas sim de uma rede de fenômenos que estão 

interconectados e interdependentes, reconhecendo assim o valor intrínseco de todos os seres vivos, 

concebendo os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida.67 
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Michel Maffesoli68 fala que o eu, o objeto do conhecimento e o próprio conhecimento fazem 

um só corpo, numa perspectiva holística que parece a mais adequada para perceber a estreita 

ambição dos diversos elementos da sociedade complexa. A consciência de si, o meio natural e o 

social onde se está situado, e a compreensão do conjunto estão organicamente ligados. É tal 

inserção que permite uma visão de dentro, essa intuição reprimida pela modernidade. 

Conforme aduz Antonia Ferreira Nonata 69 , é lamentável que os líderes políticos, 

administradores e até mesmo os professores das grandes universidades, não reconheçam essa 

realidade. Isso evidencia a necessidade urgente de mudança da percepção da realidade, marcada 

pela compreensão de que os problemas que a sociedade vivencia são sistêmicos, interligados e 

interdependentes. 

A sustentabilidade, portanto, não pode iniciar com políticas públicas e diretrizes jurídicas, 

antes depende de impostação existencial. Enquanto a contemporaneidade seguir enfatizando o 

vínculo entre Felicidade e Consumerismo a tendência será sempre a organização dos estilos de vida 

direcionados à busca pela felicidade preponderantemente na dimensão do consumo. E isto provoca 

impactos nas questões da sustentabilidade. Portanto, antes da política e do direito há a necessidade 

de mudança cultural das sociedades contemporâneas. A proteção à biodiversidade, aos 

ecossistemas, às reservas de águas, o enfrentamento da crescente poluição e dos problemas de 

aquecimento global, dependem antes de uma pedagogia existencial de responsabilização humana 

diante de si e do mundo, enfatizando que a felicidade é uma realização diária dos próprios projetos 

e não o consumo irracional dos recursos disponíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A sociedade de consumo vem provocando um comportamento generalizado e, ao mesmo 

tempo, individualizado de consumo desmedido e impensado, alcançando a exasperação da moda a 

uma alta taxa de descarte de mercadorias. A obsolescência programada, quando o fabricante 

planeja “o envelhecimento de um produto”, ou seja, programa “quando determinado objeto vai 

deixar de ser útil e parar de funcionar, apenas para aumentar o consumo” é apenas um exemplo 
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das estratégias para garantir a compra constante de bens que movimenta o mercado. 

O consumidor não está mais atento à qualidade e durabilidade do produto que consome, ele 

o adquire, como visto anteriormente, com o objetivo de satisfazer seus desejos. Assim, verifica-se a 

clara transição entre a sociedade tradicional para a sociedade de consumo. A insatisfação dos 

desejos instáveis e rapidamente mutáveis do consumidor o leva a descartar os objetos que comprou 

com a promessa de cumprir esta tarefa. Vê-se como, com apenas uma única situação ocasionada 

pela cultura do consumo, o meio ambiente e os direitos dos indivíduos são comprometidos. É pela 

alta taxa de desperdício, e pela decrescente distancia temporal entre o brotar e o murchar do 

desejo, que o fetichismo da subjetividade se mantém vivo e digno de crédito, apesar da interminável 

série de desapontamentos que ele causa. A sociedade de consumidores é impensável sem uma 

florescente indústria de remoção do lixo. Não se espera dos consumidores que jurem lealdade aos 

objetos que obtêm com a intenção de consumir.70 

A insaciabilidade dos desejos supérfluos do homem contemporâneo aqui gera toneladas de 

lixo que devem ser removidas e que muitas vezes não tem a destinação adequada, acarretando 

enorme ônus ao planeta e a todas as espécies. Assim, é possível constatar, que, como já destacado 

por Fritjof Capra, tudo está relacionado e cada ação tem uma reação, que o homem vive em uma 

grande teia.  

 Diante das inúmeras projeções e conceitos distorcidos pelo ser humano, é elementar a 

tomada de consciência do lugar que ele ocupa no planeta para que não se deixe influenciar pelas 

culturas insustentáveis e consumistas e venha a prejudicar o meio ambiente e as futuras gerações:  

A sustentabilidade, portanto, não pode iniciar com políticas públicas e diretrizes jurídicas, 

antes depende de impostação existencial. Enquanto a contemporaneidade seguir enfatizando o 

vínculo entre Felicidade e Consumerismo a tendência será sempre a organização dos estilos de vida 

direcionados à busca pela felicidade preponderantemente na dimensão do consumo. E isto provoca 

impactos nas questões da sustentabilidade. Portanto, antes da política e do direito há a necessidade 

de mudança cultural das sociedades contemporâneas. A proteção à biodiversidade, aos 

ecossistemas, às reservas de águas, o enfrentamento da crescente poluição e dos problemas de 

aquecimento global, dependem antes de uma pedagogia existencial de responsabilização humana 

diante de si e do mundo, enfatizando que a felicidade é uma realização diária dos próprios projetos 
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e não o consumo irracional dos recursos disponíveis. 
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A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA E PSICOLÓGICA E O DESEQUILÍBRIO CAUSADO 

NA DIMENSÂO ECONÔMICA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Denise Schmitt Siqueira Garcia1 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como tema central a análise do desequilíbrio causado na dimensão 

econômica da sustentabilidade devido a prática das obsolescências programada e psicológica. 

A finalidade tanto da obsolescência programada como da psicológica é o incentivo ao 

consumo predador e sem limites, gerando consequências drásticas nos recursos naturais e na vida 

das pessoas. 

Essa forma de produção, portanto, vai totalmente contra ao que espera da dimensão 

econômica da sustentabilidade que visa uma produção que seja menos impactante ao meio 

ambiente. 

O desenvolvimento do artigo se deu primordialmente no âmbito da Sustentabilidade, do 

consumo, das obsolescências programada e psicológica e da dimensão econômica da 

sustentabilidade, no qual se buscou analisar em doutrinas nacionais e estrangeiras considerações 

sobre a sustentabilidade, sobre a dimensão econômica da sustentabilidade, sobre as obsolescências 

programada e psicológica e por fim a relação dessas obsolescências com essa dimensão econômica. 

Por tudo isso, este artigo tem como objetivo geral analisar os impactos causados na 

dimensão econômica da sustentabilidade devido o uso das obsolescências programada e 

psicológica.  

Traz como problema central o seguinte questionamento: As obsolescências programada e 

                                                        
1 Doutora pela Universidade de Alicante na Espanha. Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da 

UNIVALI – PPCJ. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante – Espanha. Mestre em Ciência Jurídica. Especialista 
em Direito Processual Civil. Membro do grupo de pesquisa “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade”. Pesquisadora do 
projeto de pesquisa aprovado no CNPq intitulado: “Análise comparada dos limites e das possibilidade da Avaliação Ambiental 
Estratégica e sua efetivação com vistas a contribuir para uma melhor gestão ambiental da atividade portuária no Brasil e na 
Espanha” e do projeto de pesquisa aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça intitulado: “Juizados Especiais, Turmas Recursais e 
Turmas de Uniformização da Justiça Federal: Os 10 anos dos Juizados Especiais Federais e os principais problemas no processo de 
revisão das decisões judiciais”. Advogada. denisegarcia@univali.br 
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psicológica causam desequilíbrio na dimensão econômica da sustentabilidade? 

Para tanto o artigo foi dividido em quatro partes: Proêmio sobre sustentabilidade; Dimensão 

econômica da sustentabilidade; Obsolescências programada e psicológica; e, por fim, o abalo da 

dimensão econômica da sustentabilidade devido as obsolescências programada e psicológica. 

Na metodologia, foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de 

tratamento de dados, o método cartesiano e, no relatório da pesquisa, foi empregada a base 

indutiva. Foram também acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos 

operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento. 

 

1. PROÊMIO SOBRE SUSTENTABILIDADE 

O paradigma da pós-modernidade é a sustentabilidade onde se busca a integração e o 

equilíbrio entre o meio ambiente e todos os seres vivos.  

O termo sustentabilidade evidentemente comporta conotações diversas. Ele decorre do 

conceito de sustentação, o qual por sua vez, é aparentado à manutenção, conservação, 

permanência, continuidade e assim por diante. Sustentação e manutenção, por outro lado, tem 

como cognatos sustento e mantença, expressões mais ligadas à ideia de prover, ou seja, aportar 

recursos ou dar condições para que alguém ou determinada entidade possa sobreviver ou 

desempenhar sua atividade por algum tempo, como requisito de permanência.2 

Faz-se necessário também colacionar a diferença entre crescimento e desenvolvimento nas 

palavras de Fábio Nusdeo3: 

Por enquanto, basta guardar a distinção acima traçada entre crescimento e desenvolvimento: o 

primeiro caracterizado por uma maior geração de bens e serviços sem alterações estruturais no 

processo econômico e, portanto, sem a criação de condições que o tornem sustentável no tempo; o 

segundo, um processo autossustentado de mudanças qualitativas no funcionamento do sistema 

econômico aptas a assegurar a sua continuidade ao longo do tempo. 

Há que se pensar na necessidade de alcance de um desenvolvimento sustentável e não de 

um crescimento, pois só assim será possível um processo autossustentável, sem agressões 

ambientais relevantes e consequentemente com uma qualidade de vida mínima para a sociedade. 

                                                        
2 NUSDEO, Fábio. Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto. Sustentabilidade e temas fundamentais de Direito Ambiental. 

Campinas: Millennium, 2009, p. 145. 

3 NUSDEO, Fábio. Sustentabilidade, p.147. 
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Sustentabilidade, portanto, pode ser vista como um Princípio do Direito Ambiental que tem 

como objetivo alcançar as dimensões ambiental, econômica, social, tecnológica e ética.  

No Direito do Ambiente, como também na gestão ambiental, a sustentabilidade deve ser abordada 

sob vários prismas: o econômico, o social, o cultural, o político, o tecnológico, o jurídico e outros. Na 

realidade, o que se busca, conscientemente ou não, é um novo paradigma ou modelo de 

sustentabilidade, que supõe estratégias bem diferentes daquelas que têm sido adotadas no processo 

de desenvolvimento sob a égide de ideologias reinantes desde o início da Revolução Industrial, 

estratégias estas que são responsáveis pela instrumentalidade do mundo de hoje, tanto no que se 

refere ao planeta Terra quanto no que interessa à família humana em particular. Em última análise, 

vivemos e protagonizamos um modelo de desenvolvimento autofágico que, ao devorar os recursos 

finitos do ecossistema planetário, acaba por devorar-se a si mesmo.4 

Sustentabilidade alude instintivamente a um modo de atuação social que independe do 

modelo econômico que assuma, e tem como finalidade a permanência das espécies vivas do Planeta 

em condições dignas e justas. 

Portanto, existem duas precondições para o desenvolvimento da sustentabilidade: a capacidade 

natural de suporte (recursos naturais existentes) e a capacidade de sustentação (atividades sociais, 

políticas e econômicas geradas pela própria sociedade em seu próprio benefício).5 

Pode-se conceituar sustentabilidade como sendo um conjunto de normas e preceitos 

mediante os quais se desenvolvem e garantem os direitos fundamentais e, por outra, os valores que 

sustentam a liberdade, a justiça e a igualdade, que se converteram em Princípios universais de 

direito que inspiram o ordenamento jurídico das nações mais civilizadas e da comunidade 

internacional. 

Resumindo, poder-se-ia falar que esse direito pode ser entendido como um conjunto de 

instrumentos “preventivos”, ferramentas de que se deve lançar mão para conformar, constituir, 

estruturar políticas, que teriam como cerne práticas econômicas, científicas, educacionais, 

conservacionistas, voltadas à realização do bem-estar generalizado de toda a sociedade. 

É evidente que se for aprofundado o conceito de desenvolvimento sustentável vai-se chegar 

à conclusão que a deterioração ambiental não é produzida por um processo de desenvolvimento, 

senão a melhora da qualidade de vida dos seres humanos. “Es decir, es consecuencia de un 

concepto, la calidad de vida, infinitamente más amplio que el desarrollo económico y con unas 

mayores consecuencias”.6 

                                                        
4 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 70. 

5 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 68. 

6 HERNÁNDEZ BERASALUCE, Luis. Economía y mercado del medio ambiente. Madrid: Mundi- Prensa Libros, S.A, 1997, p. 38. 
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Sendo assim o que deve ser considerado é que o homem deve adaptar o entorno às suas 

condições e necessidades para uma vida digna. 

Por isso, nos últimos anos, a sociedade vem acordando para a problemática ambiental. O mero 

crescimento econômico, mito generalizado, vem sendo repensado com a busca de fórmulas 

alternativas, como o ecodesenvolvimento ou o desenvolvimento sustentável, cuja característica 

principal consiste na possível e desejável conciliação entre o desenvolvimento integral, a preservação 

do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida – três metas indispensáveis.7 

Percebe-se nesse conceito a necessidade de se atingir o desenvolvimento, ou seja, o direito 

ao desenvolvimento, que surgiu do direito internacional, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas 

desenvolveu-se sobretudo a partir do momento em que os países do sul o impulsionaram nas mesas 

de negociações.  

Assim, políticas que reencontrem uma compatibilização da atividade econômica como o 

aumento das potencialidades do homem e do meio natural, sem exauri-las; apoiadas por normas 

de incentivo à pesquisa científica de proteção dos recursos naturais e de garantia de uma qualidade 

ambiental são expressões do direito do desenvolvimento sustentável – outra forma de 

compreender o Direito Ambiental.8 

A construção do desenvolvimento sustentável se consolida a partir dos anos 70, com a 

primeira grande Conferência internacional sobre o tema que foi realizada em Estocolmo em 1972 

Mais tarde o assunto foi tratado de forma mais consistente na Conferência que se realizou 

no Rio de Janeiro em 1992. Tal documento dava um tom muito mais consistente quanto à 

necessidade de união entre o desenvolvimento e o meio ambiente. 

Não restam dúvidas que essas duas convenções foram alavancadoras no sentido de 

despertar nos órgãos governamentais e na população a necessidade e a possibilidade de 

interligação entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico. É evidente que ninguém 

gostaria de retroceder no que já alcançou no campo econômico, como por exemplo, o padrão de 

vida, porém para o alcance desse padrão há que se pensar na proteção ambiental, unindo-se essas 

duas vertentes. 

Percebe-se de todo exposto até o momento, que desenvolvimento e meio ambiente estão 

inevitavelmente interligados. O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais 

                                                        
7 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 61. 

8 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p.156. 
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se deteriora; o meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta as 

consequências da destruição ambiental. Sendo assim, esses problemas não podem ser tratados 

separadamente por instituições e políticas fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema complexo 

de causa e efeito.9  

Charles Caccia10, membro do parlamento da Câmara dos comuns, na audiência pública da 

CMMAD, Ottawa, realizada em 26 e 27 de maio de 1986, assim se manifestou: 

Por quanto tempo poderemos continuar fingindo com segurança que meio ambiente não é economia, 

não é saúde, não é requisito para o desenvolvimento, não é lazer? Será realista considerarmo-nos 

administradores de uma entidade chamada meio ambiente, alheia a nós, uma alternativa à economia, 

um valor caro demais para ser protegido em épocas de dificuldades econômicas? Quando nos 

organizarmos a partir desta premissa, estamos trazendo consequências perigosas para nossa 

economia, nossa saúde e nosso crescimento industrial. Só agora começamos a perceber que é preciso 

encontrar uma alternativa para tendência a onerar as gerações futuras devido a nossa crença errônea 

de que é possível escolher entre a economia e o meio ambiente. A longo prazo, essa escolha revela-

se uma ilusão e tem consequências terríveis para a humanidade.11 

Assim, percebe-se que esse Princípio está alicerçado em dois pilares, um relativo à 

composição de valores materiais e outro voltado à coordenação de valores de ordem moral e ética: 

uma justa distribuição de riquezas nos países e entre os países, e uma interação dos valores sociais, 

onde se relacionam interesses particulares de lucro e interesses de bem-estar coletivo.12 

 

2. DIMENSÃO ECONÔMICA DA SUSTENTABILIDADE 

A dimensão econômica da sustentabilidade surge como uma necessidade de equilíbrio entre 

a produção, o consumo e a proteção ambiental. 

 Essa dimensão está preocupada com o desenvolvimento de uma economia que tenha por 

finalidade gerar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, com padrões que contenham o 

menor impacto ambiental possível. 

Essa dimensão passou a ser considerada no contexto da sustentabilidade, primeiro porque 

não há como retroceder nas conquistas econômicas (de desenvolvimento) alcançadas pela 

                                                        
9 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 40. 

10 Foi um político Canadense, nascido em Milão na Itália. Foi um membro liberal da Casa dos Comuns Canadense. 

11 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991, p. 
10. 

12 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 112. 
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sociedade mundial, e segundo porque o desenvolvimento econômico é necessário para a 

diminuição da pobreza alarmante.13  

Diante tudo que foi explanado deve-se levar em consideração que o desenvolvimento não precisa ser 

contrário com a sustentabilidade. Claro que não. Desde que se converta num deixar de se envolver 

(des-envolver) com tudo aquilo que aprisiona e bloqueia o florescimento integral dos seres vivos. Dito 

de outro modo, uma vez reconcebido, o desenvolvimento pode-deve ser sustentável, contínuo e 

duradouro.14  

O que se pretende com essas discussões é trazer um equilíbrio de reestruturação entre 

consumo e produção, numa alteração necessária e urgente de estilo de vida das pessoas. 

Nessa necessária mudança de vida das pessoas destaca-se os ensinamentos de Serge 

Latouche15, que em sua “Teoria do Decrescimento” traz várias ponderações como, por exemplo: 

Resgate de valores, a valorização de bens relacionais, a diminuição da jornada de trabalho, o 

aumento da convivência com a família, ou seja, traz a necessidade da troca de valores com a busca 

da felicidade e o reencantamento com a vida e com o mundo. A relação dessa mudança de vida com 

a dimensão econômica da sustentabilidade reside no fato que com essas mudanças haverá a 

diminuição do consumo eis que pessoas felizes não consomem. 

Outros temas se relacionam com essa dimensão econômica como, por exemplo, a economia 

verde e a tributação ambiental, eis que ambas propostas estão intimamente ligadas ao alcance 

desse equilíbrio, meio ambiente e produção.16 

Em última análise a dimensão econômica da sustentabilidade está intimamente ligada à 

necessidade de supressão das externalidades negativas geradas por todas as formas de produção. 

Dando continuidade a presente pesquisa e após o aporte teórico sobre a sustentabilidade e 

sua dimensão econômica, adentra-se no segundo tema central que é o estudo sobre as 

obsolescências. 

                                                        
13 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. El principio de sostenibilidad y los puertos: a atividade portuária como garantidora da dimensão 

econômica da sustentabilidade. 2011. 451 f. Tese (Doctorado en Derecho Ambiental y sostenibilidad de la Universidad de Alicante 
– UA) – Universidade de Alicante, Espanha, 2011. p. 40 

14 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 42. 

15 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2009. 

16  Sobre o assunto:  
GARCIA, Denise Schmitt Siqueira . A busca por uma economia ambiental: a ligação entre o meio ambiente e o direito econômico. 
In: ______. (Org.). Governança Transnacional e Sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2014, 1. v., p. 7-27. e GARCIA, Denise Schmitt 
Siqueira Garcia. Dimensão Econômica da Sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria do decrescimento. 
Veredas do Direito, v. 13, p. 133-153, 2016. 
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3. AS OBSOLESCÊNCIAS PROGRAMADA E PSICOLÓGICA 

A ideia repassada na maioria dos países do mundo no século XIX era da necessidade de 

comprar, pois o poder de compra/consumo/produção estava diretamente ligado ao que se entendia 

sobre crescimento econômico. O consumo, portanto, surge como uma solução ao desemprego e à 

crise econômica que atingiu vários países no mundo nessa época. 

O crescente processo de industrialização passou a ser visto como uma forma de progresso econômico. 

A sociedade passou a dar preferência ao homem consumidor. As pessoas logo começaram a ser 

valorizadas pelo que tem, e o ter e o consumir passou a ser mais importante do que o ser e o existir. 

O padrão de consumo transformou-se em forma de afirmação social, em integração com 

determinados grupos da sociedade.17 

Partindo-se dessa ideia acerca da necessidade de consumir-se cada vez mais, as empresas, 

produtores e fabricantes começaram a pensar em estratégias que poderiam ser usadas como forma 

de conseguir esse objetivo. 

Dentre várias estratégias que foram pensadas destacam-se a publicidade, o crédito e as 

obsolescências: a programada, a psicológica e a técnica. Esses são três problemas que afetam 

diretamente a dimensão econômica da sustentabilidade.18 

Serge Latouche19 apresenta que para que a sociedade de consumo possa prosseguir sua onda 

diabólica, é preciso que haja: a publicidade, que cria o desejo de consumir; o crédito, que fornece 

os meios e a obsolescência acelerada e programada dos produtos, que renova a necessidade. Diz 

ainda que essas três molas propulsoras da sociedade de crescimento são verdadeiras “incitações ao 

crime”. 

A palavra obsolescência aparece nos Estados Unidos no início do século XX, mas já no XIX se 

falava de “adulteração dos produtos” para identificar casos em que haviam modificações nos 

produtos com o intuito de diminuição de sua durabilidade.20 

Existem três formas de obsolescência: a técnica, a psicológica e a programada. 

A obsolescência técnica seria a perda da utilidade dos equipamentos devido o progresso 

                                                        
17  SILVA, Edevaldo; OLIVEIRA, Habyhabanne Maia de; SILVA, Patrícia Maia. Consumismo, obsolescência programada e a qualidade 

de vida da sociedade moderna. Educação ambiental em ação. n. 53, ano XIV. Setembro/novembro de 2015. Disponível 
em: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2108>. Consultado em: 18 de outubro de 2018. 

18 BAUMAN, Zygmunt. Globalização - As consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 20-
21. 

19 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno, p. 18. 

20 BAUMAN, Zygmunt. Globalização - As consequências humanas, p. 33. 
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técnico e tecnológico que tenha ocorrido e que introduzem melhoras no produto. Seria, por 

exemplo, a troca da máquina de costura a pedal pela máquina de costura elétrica. Essa forma de 

obsolescência toma velocidade com a Revolução Industrial. 

A segunda obsolescência é a psicológica, também chamada por alguns por obsolescência da 

desejabilidade, que é aquela que o produto é substituído porque surge outro que seja mais 

moderno, com um design diferente e a diferença entre o produto novo e o antigo se limita à 

apresentação, ao desenho ou à embalagem. 

“La obsolescencia psicológica no designa el desuso provocado por el desgaste técnico o la 

introducción de una innovación real, sino el provocado por la ‘persuasión clandestina, es decir, por 

la publicidad y la moda”.21 

Essa forma de obsolescência é tão antiga como é a humanidade e os fenômenos da moda.22  

A moda, de acordo com  Lívia Barbosa: “é um mecanismo social expressivo de uma 

temporalidade de curta duração, pela valorização do novo e do individual”23. Para a autora, do 

ponto de vista histórico, a moda não pertence a todas as gerações, mas trata-se de um fenômeno 

do mundo ocidental moderno24. E é a partir desse momento, onde o consumo foi transformado em 

escolha individual, com o aumento da velocidade nas mudanças de estilos (principalmente quanto 

à vestuário e calçados), que a vida útil dos produtos diminuiu25, dando início à uma nova era, a da 

obsolescência.  

“Una nueva fase de la historia de la obsolescencia comienza en 1923, con el lanzamiento del 

Chevrolet por General Motors para competir con Ford. Técnicamente el producto no es mejor, pero 

todo radica en el look.”26 

A General Motors decidiu lançar um modelo novo a cada ano e assim instigar os americanos 

a trocar de carros a cada três anos. A Ford tentou resistir, mas em 1932, após sucessivas perdas, 

começou a adotar a mesma estratégia de sua competidora.27 

                                                        
21 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar. La irracionalidad de la obsolescencia programada. Barcelona: Ediciones Octaedro S.L., 2014, 

p. 34. 

22 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar. La irracionalidad de la obsolescencia programada, p. 36. 

23 BARBOSA, Lívia. M. P. N. Sociedade de consumo. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2004, p. 216. 

24 BARBOSA, Lívia. M. P. N. Sociedade de consumo, p. 229. 

25 BARBOSA, Lívia. M. P. N. Sociedade de consumo, p. 230. 

26 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar. La irracionalidad de la obsolescencia programada, p. 36. 

27 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar. La irracionalidad de la obsolescencia programada, p. 62. 
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O exemplo mais claro e atual é a linha dos iPhones, eis que a empresa Apple lança 

anualmente modelos novos, com pequenas alterações, e grande parte da população que faz o uso 

dessa marca de smartphones já quer trocar o seu aparelho em bom estado de funcionamento para 

ficar na “moda”. 

Outro caso ligado a Apple foi 

[...] a tática promovida pela empresa Apple, que, embora seja conhecida mundialmente por ser uma 

empresa “verde”, lançou no território nacional o iPad 4, poucos meses depois de ter colocado em 

circulação o iPad 3 no Brasil. Os usuários desse produto, diante do lançamento de uma nova versão 

que não apresentava consideráveis diferenças técnicas, mas exibia novo design, notaram que seu 

produto recém-adquirido, tornou-se obsoleto. Tal fato ensejou uma ação judicial, objetivando a 

substituição imediata do produto obsoleto28  

Os grandes incentivadores dessa forma de obsolescência são a moda e a propaganda. Esse 

tipo de obsolescência fica ainda mais fortificado porque os consumidores querem exibir, querem 

ser os primeiros a comprar determinados produtos com novas tecnologias, mesmo que não 

utilizem. A velocidade com que novos produtos surgem no mercado e são apresentados pela 

publicidade global aumenta ainda mais esse consumo.29 

Estas transformações sociais no consumo contemporâneo têm sua origem primeiro na China que 

mostrou ao mundo que pode produzir com custos menores, quando a qualidade não é o principal 

objetivo do negócio. O grande segredo chinês é o custo da mão-de-obra, quase escrava, U$$ 50,00 

por mês, sua política cambial predatória e sua genialidade para copiar, sem pagar direitos de 

patentes.30 

A obsolescência programada já é diferente, pois nela ocorre um defeito artificial que é criado 

pelo fabricante para que o produto dure menos e assim faça com que o consumidor tenha que 

comprar um novo. 

Era, portanto, uma imposição dos anos vinte, pois nessa época as pessoas estavam 

assustadas com a depressão, então a ideia era estipular um prazo de vida para os produtos 

diminuindo-se a durabilidade dos mesmos e aumentando o consumo, fazendo assim o aquecimento 

da economia. 

                                                        
28  DANNORITZER, Cosima. Comprar, tirar, comprar: la historia secreta de la obsolescencia programada. Produção de Cosima 

Dannoritzer. [S.l.], Arte France, Televisión Española, Televisió de Catalunya, 2011. (52min18s). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=o0k7UhDpOAo>. Acesso em: 02 nov. 15. 17 min.33ss. 

29 CONCEIÇÃO, Joelma Telese Pacheco; CONCEIÇÃO, Márcio Magera; ARAÚJO, Paulo Sérgio Lopes de. Obsolescência programada – 
tecnologia a serviço do capital. Journal of engineering and technology Innovatíon. São Paulo, v.2, n.1, jan/abr, 2014. Disponível 
em: <http://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/inovae/article/view/386/548>. Consultado em: 10 de outubro de 2018, p. 93. 

30 CONCEIÇÃO, Joelma Telese Pacheco; CONCEIÇÃO, Márcio Magera; ARAÚJO, Paulo Sérgio Lopes de. Obsolescência programada – 
tecnologia a serviço do capital, p. 94. 
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“El ancestro de la obsolescencia programada es la adulteración de los productos, una forma 

de engaño sobre la calidad o la cantidad para reducir los costes y, accesoriamente, estimular la 

demanda”.31 Assim, surge no ano de 1925 pelo cartel dos fabricantes de lâmpadas elétricas, a ideia 

da obsolescência programada que tinha por objetivo diminuir a durabilidade das lâmpadas elétricas. 

O cartel S.A Phoebus como era chamado, determinou que as lâmpadas deveriam ter uma vida útil 

de 1.000 horas ao invés das 3.000 horas que em média duravam na época. 

As empresas Osram e Philips comandavam a reunião e os fabricantes que não seguissem a 

determinação do grupo (cartel) seriam punidos com multa. Portanto, a lâmpada foi a primeira vítima 

da obsolescência programada.32 

“Puede tratarse, por ejemplo, de un chip eletrónico insertado en una impresora con el fin de 

que se bloquee después de 18.000 copias o de una pieza frágil que se prevé que provocará la avería 

del aparato cuando expire la duración de la garantía.”33 

Na década 50 foi posta em prática a redução da vida útil dos produtos, sendo esta destacada 

e amplamente divulgada pela mídia através da indução do desejo de consumir o novo, levando o 

consumidor a comprar por hábito, e não por necessidade.34 

Nas escolas de engenharia há tempos vem se ensinando a forma de se confeccionar produtos 

que tenham prazo de validade. Nos dias atuais é muito comum termos que trocar vários 

eletrodomésticos durante a vida, sendo que antes existiam máquinas de lavar roupas, por exemplo, 

que chegavam a durar mais de vinte anos. 

Outro artifício criado pelos fabricantes é que além do prazo de vida do produto eles alteram 

os modelos das peças, o que faz com que se ocorrer algum defeito esta não pode ser substituída, 

ou caso a peça ainda exista o valor da troca desta sai mais caro que a compra do produto novo. 

Essa obsolescência programada é uma invenção americana que foi difundida no resto do 

mundo devido à globalização. Essa globalização, portanto, marca a passagem de uma economia 

mundial para uma economia sem fronteiras, constituindo uma forte aliada do crescimento. Uma 

sociedade assim não é sustentável porque supera a capacidade de carga do planeta, porque vai de 

                                                        
31 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar. La irracionalidad de la obsolescencia programada, p. 50. 

32 CONCEIÇÃO, Joelma Telese Pacheco; CONCEIÇÃO, Márcio Magera; ARAÚJO, Paulo Sérgio Lopes de. Obsolescência programada – 
tecnologia a serviço do capital, p. 91. 

33 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar. La irracionalidad de la obsolescencia programada, p. 34. 

34  BRAGA, Julia. Obsolescência programada: o consumo exacerbado e o esgotamento dos produtos naturais. Disponível em: 
<http://www.goethe.de/ins/br/lp/umw/pt10282568.htm>. Acesso em: 26 de setembro de 2018. 
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encontro com os limites da biosfera.35 

“La aparición del fenómeno de la obsolescencia programada en Estados Unidos, entre las dos 

guerras, unido al nacimiento de la sociedad de consumo, no debe nada al aza. Sería el resultado de 

una especie de complot político”. 36 

A obsolescência programada faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir um consumo 

constante por meio da insatisfação, de forma que os produtos que satisfazem as necessidades 

daqueles que os compram parem de funcionar ou tornem-se obsoletos em um curto espaço de tempo, 

tendo que ser obrigatoriamente substituídos de tempos em tempos por outros produtos mais 

modernos. Todavia, o resultado de tal conduta é de fácil constatação e percepção na perspectiva 

agregada da sociedade, quer seja pelo aumento do consumo, no uso de energia e no crescimento da 

produção de lixo (pós-consumo).37 

Sem dúvidas que os produtos tecnológicos são os mais afetados por essas obsolescências, e 

a realidade atual é que logo após o vencimento da garantia o produto começa a apresentar defeitos 

como superaquecimento ou esgotamento da bateria nos desktops e smartphones.  

A obsolescência programada pode ser descrita como a junção de três distintas características, as quais, 

contudo, reforçam-se mutuamente: 1) curto período de produção (para cada modelo específico); 2) 

baixa vida útil (no sentido de fragilidade com implicações para o instituto jurídico da garantia); 3) alto 

custo de manutenção (seja por falta de componentes para substituição ou mesmo demora em 

consegui-los).38 

 

4. O ABALO DA DIMENSÃO ECONÔMICA DA SUSTENTABILIDADE DEVIDO ÀS OBSOLESCÊNCIAS 

PROGRAMADA E PSICOLÓGICA 

Como dito no item dois desse artigo, a dimensão econômica tem como objetivo trazer um 

equilíbrio entre a produção e o uso dos recursos naturais. Vê-se claramente que a utilização de 

obsolescências como a programada e a psicológica na produção dos bens de consumo abala 

diretamente essa dimensão, pois se utiliza de uma exploração desnecessária dos recursos naturais, 

para confecção de produtos que perdem o uso por defeitos programados ou por influência da moda 

e/ou da publicidade. 

                                                        
35 LATOUCHE, Serge. La apuesta por el decrecimiento. Cómo salir del imaginario dominante?. Barcelona: Icaria Editorial, 2006, p.36. 

36 LATOUCHE, Serge. Hecho para tirar. La irracionalidad de la obsolescencia programada, p. 38. 

37 EFING, Antônio Carlos; SOARES, Alexandre Araújo Cavalcante; PAIVA, Leonardo Lindroth de. Reflexões sobre o tratamento jurídico 
da Obsolescência Programada no Brasil: implicações ambientais e consumeristas. Revista Novos Estudos Jurídicos. v. 21, n. 3, set-
dez 2016, p. 1266-1292. 

38  EFING, Antônio Carlos; SOARES, Alexandre Araújo Cavalcante; PAIVA, Leonardo Lindroth de. Reflexões sobre o tratamento jurídico 
da Obsolescência Programada no Brasil: implicações ambientais e consumeristas. 
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A obsolescência programada atinge diretamente o meio ambiente em dois aspectos 

principais: o esgotamento e mau uso dos recursos naturais, a geração de resíduos e de lixo.39 

Com a obsolescência programada a sociedade de crescimento possui uma arma absoluta do 

consumismo. Em prazos cada vez mais curtos, os aparelhos e equipamentos, das lâmpadas elétricas 

aos pares de óculos, entram em pane devido à falha intencional de um elemento. Impossível encontrar 

uma peça de reposição ou alguém que conserte. Se conseguíssemos pôr mão na ave rara, custaria 

mais caro consertá-la do que comprar uma nova (sendo esta hoje fabricada a preço de banana pelo 

trabalho escravo do sudeste asiático).40 

Verifica-se que se o produto dura menos, os cidadãos precisam comprar cada vez mais, o que 

gera um aumento desnecessário na produção e na utilização dos recursos naturais, que poderia ser 

perfeitamente sanado se fosse utilizado uma produção mais consciente e menos predatória. 

Os produtos eletrônicos que se utilizam de tecnologia são os mais afetados pela 

obsolescência programada e isso gera outro grande problema que é a geração de resíduos. 

Assim é que montanhas de computadores se juntam a televisores, geladeiras, lava-louças, leitores de 

DVD e telefones celulares aborrotando lixos e locais de descarte  com diversos riscos de poluição: 150 

milhões de computadores são transportados todos os anos para depósitos de sucata do terceiro 

mundo (500 navios por mês para Nigéria), apesar de conterem materiais pesados e tóxicos (mercúrio, 

níquel, cádmio, arsênico e chumbo).41 

A realidade mundial é de uma imensa quantidade de produção de resíduos de produtos que 

ainda poderiam ser utilizados, mas que são descartados porque não funcionam mais devido à 

utilização pelos fabricantes da obsolescência programada que impossibilita a durabilidade dos 

produtos. 

A quantidade de resíduos sólidos produzidos pelas populações guarda relação não só com o nível de 

riqueza, refletido na capacidade econômica para consumir, mas também com os valores e hábitos de 

vida, determinantes do grau de disposição para a realização do consumo. É ilustrativa a comparação 

da cultura americana e japonesa: enquanto os primeiros geram cerca de dois quilogramas de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) por habitante ao dia, os japoneses, também de elevado poder aquisitivo, 

apresentam comportamentos que resultam numa geração significativamente menor, pouco superior 

a um quilograma.42 

                                                        
39 No âmbito de sua conceituação que também surge a dicotomia resíduo X lixo. Para grande parte da população resíduo é sinônimo 

de lixo, ou seja, para o senso comum lixo é toda espécie de descarte do consumidor final, seja ele passível de qualquer tipo de 
valorização ou não. O vocábulo lixo designa aquilo que resta de determinada substância, mas que não tem valor. Como por 
exemplo, podem ser citadas as expressões lixo hospitalar, lixo nuclear, lixo industrial, lixo doméstico, etc.  Assim pode-se dizer que 
lixo é o resto sem valor, enquanto resíduo é meramente o resto. (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 Espanha. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 90-91) 

40 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno, p. 22. 

41 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno, p. 22. 

42 GODECKE, M. V. G.; NAIME, R. H.; FIGUEIREDO J. A. S. O consumismo e a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Revista 
Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. v. 8, n.8, p.1700-1712, 2012. 
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Essa prática gera mundialmente uma quantidade enorme de lixo eletrônico. “Os países em 

desenvolvimento são os destino de 80% do lixo eletrônico produzido nas nações ricas, mas carecem 

de infraestrutura, de tecnologia de reciclagem apropriadas e da regulamentação legal para absorver 

essa vasta quantidade de detritos”.43 

Embora a União Europeia tenha diversas leis proibindo a exportação de e-lixo, a prática ainda 

continua com principais destinos para países como a Nigéria, na África. De acordo com estudos, 

cerca de 18 mil toneladas de lixo eletrônico chegam ao país a cada ano, sendo que 20% do montante 

vêm de portos da Alemanha, 19,5% do Reino Unido. Além de países europeus, 7,3% chegam dos 

Estados Unidos e mais 7% da China.44 

Conforme dados da Organização das Nações Unidas - ONU, o Brasil produz 0,5 (meio) kg de 

lixo eletrônico per capita45. Considerando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no seu último levantamento apontam que o Brasil tem 190 milhões de habitantes, conclui-

se que os brasileiros são responsáveis por 95 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. 

Este e-lixo é composto por televisões, celulares, aparelhos de som, aparelhos de fax, 

copiadoras, entre outros aparelhos de pequeno e grande porte, já obsoletos pelo tempo (desgaste) 

ou pelo lançamento de produtos com tecnologias mais modernas. Se descartados de maneira 

indevida, em locais não apropriados podem liberar na natureza um número considerável de 

elementos químicos tóxicos, causando danos irreparáveis para a natureza e para a vida.46 

Assim, a obsolescência programada faz parte de uma estratégia de mercado que visa garantir 

um consumo constante por meio da insatisfação, de forma que os produtos que satisfazem as 

necessidades daqueles que os compram parem de funcionar ou tornem-se obsoletos em um curto 

espaço de tempo, tendo que ser obrigatoriamente substituídos de tempos em tempos por outros 

produtos mais modernos. Todavia, o resultado de tal conduta é de fácil constatação e percepção na 

                                                        
43  BBC Brasil. Países pobres são destino de 80% do lixo eletrônico das nações ricas. 18 de janeiro, 2013. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/01/130118_lixo_eletronico_bg.shtml>. Consultado em: 22 de outubro de 
2018. 

44  Revista Galileu. Europa está enviando seu lixo eletrônico ilegalmente para Nigéria. Disponível em: 
<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2018/04/europa-esta-enviando-seu-lixo-eletronico-
ilegalmente-para-nigeria.html>. Consultado em: 22 de outubro de 2018. 

45  PORTAL EXAME. Brasil produz muito lixo eletrônico, diz ONU. Portal da revista Exame. 2010. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/brasil-emergente-mais-produz-lixo-eletronico-diz-onu-
535153>. Consultado em: 22 de outubro de 2018. 

46 MATOS, Karen Maria da Costa; et al. Os impactos ambientais causados pelo lixo eletrônico e o uso da logística reversa para 
minimizar os efeitos causados ao meio ambiente. Disponível em: 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STP_077_543_11709.pdf>. Acesso em: 26 de setembro de 2014.   
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perspectiva agregada da sociedade, quer seja pelo aumento do consumo, no uso de energia e no 

crescimento lixo (pós-consumo).47 

Verifica-se que essas obsolescências provocam resultados nefastos na dimensão econômica 

da sustentabilidade eis que essa conduta trata de uma forma de produção que não condiz com o 

equilíbiro almejado pela sustentabilidade, ocasionando o uso abusivo de recursos naturais, o 

superindividamento das pessoas e o aumento do índice problemas psicológicos na população que 

começa a pensar que a única forma de felicidade é o consumo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos atualmente o paradigma da sustentabilidade onde se busca um equilíbrio entre a 

exploração dos recursos naturais, a produção e a qualidade de vida de todos os seres vivos. Nesse 

contexto, a sustentabilidade é analisada nas dimensões ambiental, social e econômica. Hoje já se 

constata uma extensão dessas dimensões e acrescenta-se a tecnológica e a ética, mas deixam de 

ser tratadas nessas considerações eis que ambas não fizeram parte dessa pesquisa jurídica. 

A dimensão econômica que faz parte central desse artigo visa o equilíbrio entre os meios de 

produção e a diminuição dos impactos nos recursos naturais, com a finalidade de manter a 

qualidade de vida das pessoas, mas também proteger o meio ambiente. 

O que se verifica com a pesquisa a realizada é que tanto a obsolescência programada como 

a psicológica se utilizam de técnicas exploratórias e abusivas do meio ambiente. 

A obsolescência psicológica é aquela que o consumidor deixa de usar o produto e resolve 

trocá-lo por outros simplesmente porque foi lançado no mercado um modelo diferente. Essa 

obsolescência está ligada à moda e ao consumismo e dependente somente do consumidor a 

mudança, portanto é uma forma de obsolescência muito mais fácil de ser combatida. 

Já a obsolescência programada decorre dos meios de produção, ou seja, um fabricante 

coloca um defeito programado no produto para que este tenha uma vida útil limitada. Essa forma 

de obsolescência é muito mais difícil de ser combatida, pois decorre de atos praticados pelas 

indústrias e não de atitudes do consumidor. 

                                                        
47  EFING, Antônio Carlos; SOARES, Alexandre Araújo Cavalcanti. PAIVA, Leonardo Lindroth. Reflexões sobre o tratamento jurídico da 

obsolescência programada no Brasil: Implicações ambientais e consumeristas. 
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Diante dessa prática, o que se percebeu no presente artigo foi que todas as premissas ditadas 

pela dimensão econômica da sustentabilidade foram afetadas com o uso de técnicas ligadas às 

obsolescências programada e psicológica, eis que ambas se utilizam de uma produção devastadora 

ao meio ambiente, pois trazem inúmeros prejuízos como, por exemplo, a quantidade exorbitante 

de lixo eletrônico que são descartados sem qualquer preocupação e cuidado e que muitas vezes são 

levados pelos países ricos a países mais pobres gerando sérios problemas ambientais e sociais. 

Essa pesquisa não se encerra aqui, pois verifica-se que essas técnicas praticadas pelos 

fabricantes agridem também diretamente as dimensões ambiental, social, tecnológica e ética da 

sustentabilidade. 
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A RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS: SUA APLICABILIDADE NA PRÁTICA  

 

Marcelo Buzaglo Dantas1 

Gabriela Giacomolli2 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A utilização indevida dos recursos naturais pelo homem em prol do tão almejado 

crescimento econômico, tornou-se uma das principais causas de exaustão e degradação ambiental. 

A ideia de desenvolvimento a qualquer custo formalizou no mundo empresarial uma gestão 

ambiental ineficiente, que não considera nos custos da produção as externalidades negativas 

geradas por seus processos. 

Dentre essas externalidades, os resíduos sólidos representam um significativo passivo 

ambiental para o Brasil, em razão de sua geração desenfreada e incorreta disposição final. 

Com o crescimento desordenado da população e a falta de investimento em educação 

ambiental, cresceu sensivelmente a quantidade de áreas contaminadas pela disposição irregular 

dos resíduos gerados. Neste cenário, as políticas públicas surgem como um importante instrumento 

de consecução da preservação ambiental. 

Dentre tais políticas públicas, analisaremos no presente artigo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (“PNRS”), instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que desponta como 

um importante instrumento de controle da poluição gerada pelo incorreto gerenciamento dos 

resíduos sólidos. 

Embora embrionária, é fato notório que a promulgação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos trouxe à tona uma temática que, por anos, passou despercebida no Brasil como fonte de 

                                                        
1 Advogado. Mestre e Doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC-SP. Pós-Doutor em Direito Ambiental, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade pela UNIVALI/SC (Bolsista CAPES). Professor visitante da Universidad de Alicante e da Widener University – 
Delaware Law School e dos Cursos de Pós-Graduação em Direito Ambiental da PUC-SP, PUC-RJ, UNISINOS, UNIVALI e CESUSC. 

2 Advogada e consultora jurídica na área ambiental há mais de oito anos. Graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. 
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de Resíduos Sólidos pelo SENAC/SP. Mestranda da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a seguinte linha de 
pesquisa: Métodos Econômicos de Valoração dos Danos Ambientais. 
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poluição e de danos ao meio ambiente. 

Ao dispor sobre princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes e delimitar os atores 

responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, definindo a responsabilidade de cada um 

deles no ciclo de vida dos produtos (“responsabilidade compartilhada”), a Lei Federal nº 

12.305/2010 e seu regulamento, Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, 

estabeleceram importantes instrumentos de redução da degradação ambiental pela disposição 

incorreta dos resíduos sólidos gerados. 

No entanto, em que pese a qualidade de alguns dos instrumentos criados pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, pode-se notar que a falta de sua efetiva implementação, acabou por 

tornar a PNRS um instrumento distante da realidade.  

De fato, apesar dos tímidos avanços legislativos no que se refere à temática de resíduos 

sólidos, o que se vê, na prática, é que ainda há um árduo caminho a ser percorrido para a efetiva 

gestão de resíduos sólidos no Brasil. 

Nessa toada, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, o presente artigo surge como 

um instrumento de pesquisa sobre a aplicabilidade da responsabilidade ambiental pós-consumo no 

Brasil. 

Como ponto de partida, o objetivo será analisar a legislação ambiental aplicável ao 

gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, caracterizando os princípios, instrumentos, diretrizes, 

responsabilidades, obrigações e formas de cooperação entre o poder público e o setor privado. 

Na sequência, o artigo irá adentrar no cerne da questão: a responsabilidade pós-consumo e 

as dificuldades de sua aplicabilidade. Nesse ponto, serão abordadas questões teóricas afetas à 

dificuldade de definição do conceito em debate. 

Por fim, apresentar-se-á as recentes soluções dadas à problemática da aplicabilidade da 

responsabilidade ambiental pós-consumo, destacar-se-á as principais decisões já proferidas pelos 

Tribunais brasileiros e as experiências internacionais relacionadas ao assunto.  

Nesse ponto, cabe destacar que, por não se tratar de um estudo de caso específico, as 

decisões citadas foram escolhidas considerando apenas a sua relevância para a apresentação da 

problemática, ou seja, tão somente a análise dos aspectos jurídicos envolvidos no presente artigo.  

Para tanto, adotar-se-á o método qualitativo dedutivo, sendo que a pesquisa se dividirá em 
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três partes: uma parte teórica (revisão de literatura), uma parte empírica (análise de decisões 

emblemáticas e casos internacionais), e, por fim, na avaliação final das conclusões que se podem 

extrair a partir do levantamento realizado. 

Dessa forma, o artigo buscará responder a seguinte questão: Como delimitar a 

responsabilidade pelos danos ambientais ocasionados pelo inadequado gerenciamento de resíduos 

sólidos diante da responsabilidade pós-consumo? E quais soluções podem ser adotadas para 

garantir a efetividade da responsabilidade pós-consumo no Brasil? Vejamos. 

 

1. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a proteção ao meio em seu artigo 225, in verbis:  

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 mencionado dispositivo legal evidencia a preocupação do Constituinte com a preservação 

e a proteção do meio ambiente, tendo reconhecido como direito constitucional fundamental o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outro ponto a ser ressaltado, é a qualificação 

do meio ambiente como bem de uso comum do povo que, além de impedir a transferência de sua 

titularidade, define que todos têm direito de usufruí-lo, utilizá-lo indistintamente.3 

Nesses termos, impõe-se uma verdadeira obrigação de fazer ao Poder Público e à 

coletividade, no sentido de adotar todas as medidas necessárias para a defesa e a proteção do meio 

ambiente. Dentre tais medidas, merece destaque, para o presente artigo, a necessidade de criação 

de políticas públicas pelo Poder Público.  

Leiam-se políticas públicas como “o conjunto de metas e instrumentos que visam reduzir os 

impactos negativos da ação antrópica – aqueles resultantes da ação humana – sobre o meio 

ambiente”.4 

Por sua vez, os instrumentos de política ambiental podem ser considerados os meios 

adotados pelo poder público para estabelecer, ou promover mudanças, no comportamento dos 

                                                        
3 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

4 LUSTOSA et al, 2010 apud CAMPOS, Ana Luiza Garcia. Instrumentos para conservação das reservas florestais e demais formas de 
vegetação localizadas nas propriedades privadas. 2017. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 
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agentes em prol de determinados objetivos, como, por exemplo, a preservação ambiental. Além de 

possuírem a função de internalizar o custo das externalidades ambientais negativas.5  

Pois bem. No que se refere à temática de resíduos sólidos, a primeira política pública de 

âmbito nacional criada para regulamentar a sua proteção foi a Portaria Minter nº 53, expedida pelo 

Ministério de Estado do Interior em 1º de março de 1979, com o objetivo de orientar o controle de 

resíduos sólidos de natureza industrial, domiciliares, de serviços de saúde e demais resíduos gerados 

pelas diversas atividades humanas. 

Desde então, uma série de políticas públicas passaram a mencionar a questão de resíduos 

sólidos, tanto em âmbito nacional, quanto estadual e municipal, ainda que de modo superficial.  

Dentre tais políticas, merecem destaque: a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 

nº 6.938/1981), a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997), a Política 

Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795/1999) e a Política Nacional de Saneamento 

Básico (Lei Federal nº 11.445/2007).6 

No entanto, foi apenas com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS 

(Lei Federal nº 12.305/2010), e seu regulamento, Decreto Federal nº 7.404/2010, que a temática 

passou a contar com uma política pública consolidada e de âmbito nacional.  

Atendendo ao que há de mais moderno em matéria de sustentabilidade como novo 

paradigma das relações jurídicas, a Lei Federal considera, em todo o seu texto, as variáveis social, 

cultural, econômica, tecnológica e ambiental, para nortear a gestão dos resíduos sólidos e dos 

rejeitos. 

Ao dispor sobre princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes e responsabilidade, a PNRS 

desponta como um importante instrumento de controle da poluição gerada pelo incorreto 

gerenciamento dos resíduos sólidos em âmbito nacional, conforme veremos a seguir.  

 

1.1 Principais Diretrizes e Princípios da PNRS 

A Lei Federal nº 12.305/2010 prevê, em seu artigo 1.º, § 1.º, que estão sujeitas às suas 

                                                        
5 LUSTOSA et al, 2010 apud CAMPOS, Ana Luiza Garcia. Instrumentos para conservação das reservas florestais e demais formas de 

vegetação localizadas nas propriedades privadas. 2017. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 

6 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental esquematizado. 4. ed. São Paulo: Saraiva. 2017, 
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diretrizes: todas as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que sejam responsáveis, 

direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos ou que desenvolvam atividades 

relacionadas à sua gestão ou ao seu gerenciamento. 

Para tanto, a PNRS estabelece os princípios e diretrizes que deverão ser observados para a 

correta gestão dos resíduos sólidos e dos rejeitos.  

Dentre tais princípios, no caso do presente artigo, destacaremos os principais e que, a nosso 

ver, são de fundamental importância para entender a lógica da responsabilidade pós-consumo. 

O primeiro deles está previsto no artigo 6º, inciso II, da referida Lei Federal. Trata-se do 

princípio do poluidor-pagador, que tem como principal objetivo fazer com que os custos das 

medidas de proteção do meio ambiente – as externalidades ambientais (conjuntos de efeitos 

indesejáveis inerentes à produção) – repercutam nos custos finais de produtos e serviços cuja 

produção esteja na origem da atividade poluidora. 

Tal princípio, antes mesmo da promulgação de nossa Constituição Federal, já era 

contemplado na Lei Federal nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

ao estabelecer como objetivo “à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos” (art.4 º, inciso VII).  

E não é só. Quando da promulgação de nossa Constituição Federal, tal princípio foi 

recepcionado pelo artigo 225, parágrafo 3º, ao estabelecer que “as atividades e condutas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” 

O segundo princípio, por sua vez, vem previsto no inciso III do artigo 6º da Lei Federal. Trata-

se do princípio da visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que, quando cabível, 

necessariamente deve considerar as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e 

de saúde pública. 

Tal princípio consiste na habilidade de conhecer o sistema como um todo, dominando os 

conceitos de cada parte, de maneira a permitir a análise ou interferência no todo. Tratando-se de 

resíduos, especificamente, o todo é o conjunto de “resíduos” e as partes, chamadas também de 
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variáveis, são: o ambiental, o social, o cultural, a econômica, a tecnológica e a saúde pública.7 

O terceiro princípio vem previsto no inciso VI do artigo 6.º e estabelece a cooperação entre 

as diferentes esferas do Poder Público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade, na 

linha da previsão constitucional do artigo 225, no sentido de que a proteção ambiental incumbe 

tanto ao Poder Público, quanto à coletividade. 

Já os demais princípios são conhecidos por se tratem de inovações trazidas pela PNRS. São 

eles: princípio do protetor-recebedor, princípio da ecoeficiência e princípio da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

O princípio do protetor-recebedor é de recente criação doutrinária e a PNRS foi a primeira a 

inclui-lo no rol dos princípios, em seu art. 2º, inciso II. Trata-se de princípio que tem como objetivo 

compensar financeiramente, como incentivo pelo serviço prestado, aquele que protege um bem 

ambiental.  

No caso da PNRS, pode-se ver uma modalidade de aplicação do princípio protetor-recebedor 

no incentivo dado à instituição de microrregiões, na forma do art. 16, § 1.º, da Lei Federal, que 

determina que os Estados que instituírem microrregiões serão priorizados no acesso aos recursos 

da União. Assim, os Municípios que se organizam de forma integrada para a gestão de resíduos 

sólidos recebem prioridade na destinação dos recursos da União.8 O princípio da ecoeficiência, por 

sua vez, vem previsto no art. 6º, inciso V, e prevê a necessidade de compatibilização entre o 

fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 

necessidades humanas e tragam qualidade de vida, e a redução do impacto ambiental e do consumo 

de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do 

planeta. 

Desse modo, a ecoeficiência está baseada em três pilares: econômico, ambiental e social, 

razão pela qual um processo para ser válido dentro dos conceitos sociais atuais, deve ser 

economicamente viável, ambientalmente compatível e socialmente justo.9 

Por fim, no que se refere ao princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

do produto, previsto no inciso VII do artigo 6º, a PNRS estabelece que os fabricantes, importadores, 

                                                        
7 MORI, 2010 apud KONRAD, Ana Christina; TURATTI, Luciana. Resíduos: um olhar a luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Disponível em: http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16019. Acesso em: 07-11-2018. 

8 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

9 GUERRA, Sidney. Resíduos sólidos: Comentários à Lei 12.305/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
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distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos respondem solidariamente pelo ciclo de vida de seus produtos. Confira-

se:  

Art. 30. Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por 

objetivo: 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão 

empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou 

para outras cadeias produtivas; 

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais; 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 

sustentabilidade; 

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de 

materiais reciclados e recicláveis; 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; 

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

Nota-se, portanto, que o objetivo do princípio da responsabilidade compartilhada, consoante 

a definição mencionada, é diminuir o volume de resíduos e reduzir o impacto à saúde e ao meio 

ambiente em tudo o que disser respeito ao resíduo sólido.10 

 

1.2 Instrumentos da PNRS 

Além dos princípios, a Lei Federal nº 12.305/2010, em seu artigo 8º, estabeleceu uma série 

de instrumentos para assegurar a correta gestão dos resíduos e dos rejeitos.  

Dentre tais instrumentos, merecem destaque o Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos (“SINIR”), os planos nacional, microrregionais, estaduais, 

intermunicipais e municipais de gestão integrada de resíduos sólidos a serem elaborados pelo Poder 

Público, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos a serem elaborados pelo setor privado, e 

os sistema de logística reversa e de coleta seletiva. Pois bem. No que se refere à logística reversa, é 

imperioso destacar que, embora o seu conceito esteja presente há muito tempo, visto que termos 

como “canais reversos” aparecem na literatura científica desde os anos setenta11, o seu conceito 

                                                        
10 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

11 ZIKMUND, WILLIAN G.; STANTON, W. T. Recycling solid wastes: a channel of distribution problem. Journal of Marketing, v. 35, n. 
3, july, 1971, p. 34-39; GUILTINAN, J. P; NWOKOYE, N. Reverse channels for recycling: an analysis of alternatives and public policy 
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ainda se encontra em constante construção. 

Segundo o artigo 13 da PNRS, a logística reversa nada mais é do que um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada.  

Nos termos do art. 33 da PNRS, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

Art. 33. (...) 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 

constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas 

em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou 

em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Por sua vez, segundo o § 1.º do mencionado artigo 33 da PNRS, regulamentado pelos artigos 

15 e seguintes do Decreto Federal nº 7.404/2010, o rol de resíduos sujeitos à logística reversa pode 

ser ampliado e sua implementação se dará pela celebração de acordos setoriais, termos de 

compromisso e/ou expedição de Decretos pelo Poder Público. 

Os acordos setoriais devem ser entendidos como atos de natureza contratual, firmados entre 

o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto (artigo 19 do Decreto 

Federal 7.404/2010).  

O procedimento para sua implantação pode ser iniciado pelo Poder Público ou pelos 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos e embalagens. No caso do 

                                                        

implications. American Marketing Association Proceedings, n. 36, p. 341-346, Spring and Fall, 1974; FULLER, D. A. Recycling 
consumer solid waste: a commentary on selected channel alternatives. Journal of Business Research, v. 6, n. 1, p. 41-43, January, 
1978. 
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Poder Público iniciar os acordos, será necessária a elaboração de editais de chamamento, no 

entanto, caso os acordos sejam iniciados pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes será necessária a apresentação de proposta formal pelos interessados do Ministério 

de Meio Ambiente.12 

Outra forma de implementar a logística reversa é via regulamento veiculado por decreto 

editado pelo Poder Executivo. Nesses casos, antes da edição do regulamento, o Comitê Orientador 

para Implantação de Sistemas de Logística Reversa deverá avaliar a viabilidade técnica e econômica 

da logística reversa e será necessária a realização de consulta pública.13 

Por sua vez, a logística reversa também pode ser estabelecida via Termo de Compromisso. 

Nesses casos, o Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, visando o estabelecimento de sistema de logística 

reversa: (i) nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo setorial 

ou regulamento específico, consoante estabelecido no Decreto Federal 7.404/2010; ou (ii) para a 

fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo setorial ou 

regulamento.14 

Cabe destacar que a obrigatoriedade da aplicação dos sistemas de logística reversa quanto 

aos produtos mencionados nos incisos do art. 33 da PNRS não depende de nenhum regulamento, 

acordo setorial e termo de compromisso, decorrendo o dever de operacionalização da própria Lei 

Federal.15 

De acordo com dados obtidos no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente, apenas 

não foram concluídos os acordos setoriais relativos aos produtos eletrônicos e seus componentes e 

aos medicamentes. Confira-se: 

 

 

 

 

 

                                                        
12 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

13 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

14 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 

15 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 



75 
 

Figura 01: Tabela de status dos acordos setoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Informações obtidas no site do SINIR/MMA16. 

 

Além da lei de PNRS e do seu Decreto regulamentador, é imperioso destacar que, para alguns 

tipos de resíduos, há normas específicas e que também precisam ser observadas, em especial 

quando se trata de sistemas de logística reversa. São elas: 

(i) Lei Federal nº 7.802/1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.074/02: dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, 

a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências; 

(ii) Resolução CONAMA Nº 006/1991: Dispõe sobre o tratamento dos resíduos sólidos provenientes 

de estabelecimento de saúde, portos e aeroportos; 

(iii) Resolução CONAMA Nº 05/1993: Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos 

portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; 

(iv) Resolução CONAMA Nº 275/2001: Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na 

coleta seletiva; 

(v) Resolução CONAMA Nº 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil; 

                                                        
16 http://www.sinir.gov.br/logistica-reversa. Acesso em 07-11-2018. 
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(vi) Resolução CONAMA Nº 313/2002: Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais; 

(vii) Resolução CONAMA Nº 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 

dos serviços de saúde e dá outras providências. 

(viii) Resolução CONAMA Nº 362/2005: Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado; e 

(ix) Resolução CONAMA Nº 401/2008: Estabelece critérios e padrões para o gerenciamento 

ambientalmente adequado de pilhas e baterias. 

Outro importante instrumento da PNRS é a coleta seletiva dos resíduos sólidos. Por 

definição, esta consiste na coleta de resíduos sólidos previamente segregados, conforme sua 

constituição e composição. Dessa forma, a etapa de coleta envolve seu acondicionamento, que visa, 

basicamente, atender aos aspectos sanitários e ambientais.17  

O sistema de coleta seletiva deve ser implantado pelo titular do serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e deve priorizar a participação de cooperativas ou de outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Mencionado sistema 

também deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, 

progressivamente, ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas, 

segundo metas estabelecidas nos respectivos planos. 

Embora o acondicionamento dos resíduos sólidos de origem domiciliar seja de 

responsabilidade da população, o Poder Público tem autoridade para regulamentar e exigir um 

acondicionamento adequado. Os recipientes a serem utilizados devem atender às normas 

estabelecidas pela ABNT. Para o acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares são utilizados 

sacos plásticos, enquanto que para o acondicionamento de resíduos originados nos serviços de 

limpeza pública, geralmente são utilizados containers.  

Além disso, é imperioso destacar que a coleta seletiva deve integrar os Planos de Resíduos 

Sólidos, em especial Municipais, e é essencial para se atingir as metas de disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos previstas na PNRS. 

Por fim, o artigo 14 da PNRS estabelece que os Planos de Resíduos Sólidos podem se dar em 

seis níveis distintos: (i) o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; (ii) os Planos Estaduais de Resíduos 

Sólidos; (iii) os Planos Microrregionais de Resíduos Sólidos  e os Planos de Resíduos Sólidos de 

                                                        
17 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
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Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas; (iv) os Planos Intermunicipais de Resíduos 

Sólidos; (v) os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e (vi) os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Feita uma breve análise dos princípios e diretrizes da PNRS, e, detalhados alguns dos 

instrumentos criados para a sua consecução, passa-se à análise específica da responsabilidade 

ambiental compartilhada, em especial a pós-consumo.  

 

2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL COMPARTILHADA 

Conforme visto anteriormente, dentre uma das principais inovações da Lei Federal nº 

12.305/2010, destaca-se o instituto da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto. 

Segundo a referida Lei, trata-se de um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas 

dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana 

e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos.  

O conceito de responsabilidade compartilhada, disciplinado no já mencionado artigo 30 da 

Lei 12.305/2010, pode ser entendido como aquele que toca o elo da cadeia de vida do produto, 

desde sua concepção até sua destinação ou disposição final. Leia-se produto, como, nos dizeres de 

Alexandre Aragão, um resíduo futuro.18 

Cabe destacar que a PNRS estabelece uma cadeia de responsabilidade, envolvendo todos os 

que entram no ciclo de vida do produto, isto é, na série de etapas que envolvem o desenvolvimento 

do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 

disposição final. Encadeamento este que, por certo, não retira a individualização de cada ação ou 

omissão da pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado.19  

Nota-se, portanto, que a referida norma legal estendeu expressamente o caráter da 

                                                        
18 ARAGÃO, M. A. A “compra responsável” e a prevenção de resíduos sólidos domésticos. In: 6ª Conferência Nacional sobre a 

Qualidade do Ambiente. v. 1. Universidade Nova de Lisboa, 1999, p. 1-7. Disponível em: https://estudogeral.sib. 
uc.pt/bitstream/10316/15152/1/AlexandraAragao-compraresponsavelCNQA%20 v2.pdf. Acessado em: 07-11-2018. 

19 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. Grifo nosso. 
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pessoalidade, típico da responsabilidade ambiental das esferas administrativa e penal, a todos os 

agentes elencados no ciclo de vida do produto, atingindo-os de forma igualitária.  

Nesse sentido, lecionam Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras e Suely Mara Vaz 

Guimarães de Araújo20: 

Deve-se compreender que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos engloba 

a logística reversa, mas não se resume a ela. Encontram-se insertas também obrigações de cunho mais 

geral, como a responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes em 

colocar no mercado produtos que gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível, divulgarem 

informações sobre como evitar, reciclar e eliminar os resíduos associados a seus produtos e, cumpre 

destacar, participarem de ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

A corroborar o que ora se aduz, vale citar o teor do artigo 51 da Lei Federal nº 12.305/2010:  

Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos 

causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos 

desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às 

fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências”, e em seu regulamento. 

Observe-se, assim, que a regra que prevê a responsabilidade compartilhada está em 

consonância com o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual impõe-se “ao poluidor e ao 

predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição 

pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (art.4 º, inciso VII Lei Federal nº 

6.938/1981).  

Assim, todos aqueles que participam da cadeia de vida do produto – produtor, consumidor 

e poder público – possuem obrigações individualizadas, mas compartilham a responsabilidade 

comum pela destinação ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados, 

surgindo, dentre essas obrigações, a responsabilidade ambiental pós-consumo. 

 

3. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PÓS-CONSUMO 

Apesar da responsabilidade ambiental pós-consumo ser uma novidade no ordenamento 

jurídico brasileiro, os juristas discordam quanto à definição desse importante instituto. 

                                                        
20 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins e ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto. In JARDIM, Arnaldo, YOSHIDA, Consuelo e José Valverde Machado Filho (Editores). Política Nacional, Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. São Paulo: Manole, 2012. 
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A Juíza de Direito, Dra. Greice Moreira Pinz, entende que se deve aplicar a definição de 

responsabilidade ambiental pós-consumo, que congrega tanto “o dever dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de coletar, transportar e dar destino final adequado aos 

resíduos sólidos gerados pelos produtos ou por suas embalagens”, quanto à responsabilidade civil 

pelos danos ambientais decorrentes da disposição inadequada desses materiais.21 

Discorda, assim, parcialmente de outros doutrinadores que aplicam definição mais ampla do 

instituto, correlacionando-o com a responsabilidade alargada do produtor (extended producer 

responsability).  

Segundo a Juíza, a discordância se deve a uma questão semântica: a responsabilidade 

alargada do produtor tem início com a concepção do produto, etapa anterior ao consumo. Não se 

ignora que nesta deverão ser adotadas diversas medidas que irão se refletir no impacto posterior 

do produto no meio ambiente; contudo, haverá outras preocupações quanto aos impactos 

decorrentes da forma de produção que não se relacionam senão indiretamente com a 

responsabilidade pós-consumo.22 

Assim, ainda segundo a Juíza, as medidas a serem adotadas por força da responsabilidade 

pós-consumo, por exigirem do setor empresarial a internalização dos custos respectivos, 

certamente forçarão os produtores a aprimorar o produto em todas as fases de seu ciclo de vida, 

sendo certo que a responsabilidade alargada do produtor e a responsabilidade pós-consumo 

guardam estreita relação, mas não se confundem.23 

No entanto, esse posicionamento não é unânime na doutrina. Há doutrinadores que 

identificam a responsabilidade ambiental pós-consumo com a logística reversa, aplicando esta como 

uma das “facetas práticas” de sua aplicação.24 

Sobre o tema, a especialista na matéria Patrícia Faga Iglecias Lemos afirma que, em matéria 

de pós- consumo, o ponto nodal é a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto: “do berço ao 

túmulo”. Segundo ela, a responsabilidade se dá na “série de etapas que envolvem o desenvolvimento 

                                                        
21 PINZ, Greice Moreira Pinz. A Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo e sua Concretização na Jurisprudência Brasileira. Revista 

de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 65. 

22 PINZ, Greice Moreira Pinz. A Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo e sua Concretização na Jurisprudência Brasileira. Revista 
de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 65. 

23 PINZ, Greice Moreira Pinz. A Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo e sua Concretização na Jurisprudência Brasileira. Revista 
de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 65. 

24 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 
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do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 

disposição final” (artigo 3º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.305/2010).25 

Ainda, segundo a autora, a PNRS define vários atores que podem ser responsabilizados no 

âmbito da cadeia produtiva, de consumo, de disposição e fiscalização: fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares de serviços de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos, e o próprio Poder Público26; de modo que a responsabilidade da cadeia produtiva 

abrange os seguintes aspectos:  

(i) investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos aptos à 

reutilização, reciclagem ou outra forma de disposição ambientalmente adequada, após o seu uso, bem 

como investimento em produtos cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos 

possível; (ii) divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos 

sólidos associados aos seus produtos; (iii) no caso de  resíduos sujeitos à logística reversa, seu 

recolhimento, e dos resíduos remanescentes após o uso e subsequente destinação final adequada; 

(iv) no caso de produtos não sujeitos ao sistema de logística reversa, comprometimento no caso de 

acordos ou termos de compromisso firmados com o Município, com participação no Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.27 

Nota-se, portanto, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu uma série de 

obrigações individuais e compartilhadas a serem adotadas por diversos atores ao longo da cadeia 

produtiva. 

Contudo, a pergunta que fica é: como fiscalizar o cumprimento de cada uma dessas medidas 

e aplicar a responsabilidade pós-consumo no caso de inobservância aos ditames legais? 

Segundo Patrícia Faga Iglecias Lemos, para a análise da responsabilidade pós-consumo é 

necessário distinguir as consequências danosas futuras de um evento lesivo atual e um evento lesivo 

futuro propriamente dito. 

No caso do evento lesivo atual, a situação atual é capaz de gerar efeitos futuros, tanto 

patrimoniais quanto extrapatrimoniais, ao contrário de uma situação lesiva futura à qual a 

probabilidade de ocorrer pode ser identificada. Nesses casos, há a atuação preventiva da 

responsabilidade, pois, desde que configurado o risco ambiental decorrente de certa atividade, já 

poderão ser adotadas obrigações preventivas de fazer e não fazer para evitar a ocorrência do dano 

                                                        
25 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós- Consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

26 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós- Consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

27 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós- Consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011., p. 
209/210. 
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futuro.28 

Dessa forma, conclui a autora que, no caso dos resíduos sólidos gerados após o consumo, a 

possibilidade de uma responsabilidade preventiva, que prescinda do dano imediatamente 

comprovado, assume ainda mais importância quando se levam em consideração duas das 

características principais dos danos ambientais pós- consumo, quais sejam: (i) a caracterização do 

dano após o transcurso de um longo período de tempo; (ii) a manifestação em locais distantes 

daqueles em que estão instaladas as atividades produtoras.29 

Por essa razão, para se identificar o real responsável pelos danos ambientais pós-consumo 

deve-se sempre analisar a participação de cada um dos atores envolvidos, incluindo a sua 

responsabilidade pela não adoção de todas as medidas necessárias para cessar os riscos causados 

pelos produtos. 

Contudo, os limites da aplicação da responsabilidade pós-consumo é matéria de debate, 

principalmente nos Tribunais pátrios. Muito se discute sobre a aplicação de institutos como o fato 

de terceiro (culpa exclusiva) e a solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia produtiva. 

Vejamos. 

 

4. DIFICULDADES NA APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PÓS-CONSUMO NO BRASIL: 

POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

A fim de demonstrar a dificuldade de aplicação da responsabilidade ambiental pós-consumo 

no Brasil, cabe citar as principais decisões proferidas pelos Tribunais brasileiros acerca da matéria.  

Inicialmente, cumpre destacar que ainda é incipiente a jurisprudência sobre o tema, tanto 

no que diz respeito à imposição de obrigações de fazer relacionadas à implantação de sistemas de 

logística reversa, quanto com relação à responsabilidade pela má gestão dos resíduos sólidos 

(disposição inadequada, etc.). Contudo, iremos abordar as decisões consideradas relevantes para a 

demonstração da dificuldade na aplicação da responsabilidade ambiental pós-consumo no Brasil. 

A primeira decisão emblemática que surgiu sobre o tema foi o acórdão da 8.ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Paraná que, ao julgar os autos do Recurso de Apelação Cível nº 0118652-

                                                        
28 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós- Consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

29 LEMOS, Patrícia Faga Iglesias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós- Consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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130, reformou a sentença de improcedência exarada em primeira instância para impor obrigações 

de fazer a uma empresa engarrafadora de refrigerantes, consistente em adotar providências para 

dar destinação adequada às embalagens plásticas que colocava no mercado, na linha da 

responsabilidade objetiva pós-consumo pela poluição ao meio ambiente, bem como investir em 

educação ambiental para informar a população sobre tais medidas.  

Ao apreciar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça31 proferiu interessante precedente 

sobre a extensão das obrigações legais das empresas sobre a implantação de sistemas de logística 

reversa, reconhecendo que a responsabilidade pós-consumo das empresas por anos gerados por 

resíduos sólidos é agora regulada pelos ditames da Lei Federal 12.305/10. 

Outro julgamento do Tribunal de Justiça do Paraná envolveu o caso da aplicação da logística 

reversa de pilhas e baterias32. Tratava-se de ação direta de inconstitucionalidade da Lei Municipal 

1.038/2007 do Município de Marialva, que “dispôs sobre a obrigatoriedade de manutenção de 

postos de coleta para recebimento de lâmpadas, pilhas, baterias e outros tipos de acumuladores de 

energia” pelos estabelecimentos que comercializam produtos eletrônicos e/ou prestem assistência 

técnica. No acórdão em comento, o Tribunal decidiu que, por se tratar de proteção ao meio 

ambiente, há interesse local a legitimar a edição da norma pelo Município.33 

No Estado de São Paulo, um caso que ganhou bastante repercussão foi o da Ação 

Declaratória nº 0018492-66.2009.8.26.0053, em que figuram como partes, dentre outras, a 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (“ABIHPEC”) e o 

Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo (“SIPATESP”). A 

ação foi proposta para exigir das empresas de cosméticos que recolhessem 90% (noventa por cento) 

de todas as embalagens plásticas comercializadas, nos termos da Lei Municipal 13.316/2002, 

regulamentada pelo Decreto Municipal 49.532/2008. 

Em razão da dificuldade de cumprimento da absurda meta de 90% estabelecida na legislação 

municipal, a 1ª Câmara Especial do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em sede liminar34, 

                                                        
30 Tribunal de Justiça do Paraná. 8ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0118652-1. Relator Desembargador Ivan Bortoleto.J. 05.08.2002. 

31 Quarta Turma. Recurso Especial nº 684.753 - PR (2004/0080082-9). Relatoria Ministro Antônio Carlos Ferreira. J. 04.02.2014.  

32 Tribunal de Justiça do Paraná. Órgão Especial. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0469110-3. Relator Desembargador Roberto 
Hapner.J. 29.04.2011. 

33 PINZ, Greice Moreira Pinz. A Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo e sua Concretização na Jurisprudência Brasileira. Revista 
de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, v. 65. 

34  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Agravo de Instrumento nº 0072178-
30.2012.8.26.0000. Relator Desembargador Torres de Carvalho. J. 19.07.2012: “AÇÃO COLETIVA. Capital. LM nº 13.316/02. DM nº 
49.532/2008. Portaria nº 97/SVMA/2008. Recompra e destinação de embalagens plásticas. Antecipação da tutela. – A singeleza da 
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suspendeu os efeitos da Lei Municipal 13.316/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal 

49.532/2008, por entender que as metas legais eram muito agressivas. Ainda, ao analisar o mérito 

da questão, a 1ª Câmara Especial do Meio Ambiente demonstrou claramente a dificuldade de 

responsabilizar cada um dos atores no ciclo de vida do produto. Confira-se: 

Como a autora demonstrou, o problema reside nos detalhes. As empresas não controlam onde seus 

produtos serão vendidos ou serão consumidos, de modo que produtos vendidos em São Paulo são 

transferidos para outros municípios e produtos vendidos em outros municípios acabam consumidos 

em São Paulo; não tem como obrigar o consumidor a devolver as embalagens que lhes pertencem; e 

a experiência internacional demonstra que em lugar algum do mundo se chegou ao nível de coleta 

previsto na lei municipal. A lei local passa ao largo desses detalhes, dispõe insuficientemente sobre a 

forma da coleta, nada diz sobre as obrigações dos consumidores e da administração nesse problema 

que é de todos e impõe sanções que fatalmente serão impostas e poderão levar à interdição das 

empresas, ante a impossibilidade de cumprimento. Não se trata de ilidir a responsabilidade das 

empresas pela destinação das embalagens; mas de dispor da forma adequada, não da forma simplista 

e incompleta, sobre tal responsabilidade e sobre as metas de coleta. Está presente a prova inequívoca 

da verossimilhança das alegações, ante a suficiente demonstração da impossibilidade de cumprimento 

das metas previstas na lei no prazo concedido. 

Nota-se, portanto, que os próprios Tribunais pátrios encontram dificuldade na delimitação 

da responsabilidade ambiental pós-consumo de cada um dos atores na cadeia produtiva.  

Recentemente, com o objetivo de delimitar a responsabilidade pós-consumo, diversas 

políticas públicas foram criadas nos âmbitos federal, estadual e municipal.  

No Estado de São Paulo, cujo regulamento da matéria é anterior à própria PNRS, e, inclusive, 

serviu de base para a sua criação, foi promulgada a Resolução SMA nº 45/2015 que, além de ampliar 

o rol de setores obrigados a estruturar e implementar o sistema de logística reversa, estabeleceu a 

vinculação da adoção desse sistema ao processo de licenciamento ambiental. Ou seja, segundo a 

norma, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (“CETESB”) passaria a exigir o cumprimento 

das medidas de logística reversa como condicionante técnica para emissão ou renovação das 

licenças de operação. 

No entanto, o referido aparato legislativo paulista não deixou claro como se daria tal 

vinculação ao processo de licenciamento ambiental, tampouco como a CETESB poderia controlar o 

efetivo atendimento ao sistema de logística reversa pelas empresas.  

                                                        

regulamentação e os estritos prazos de cumprimento das cotas de recompra, não atingido em local nenhum do mundo em prazo 
mais longo, convencem da verossimilhança da alegação da impossibilidade fática do cumprimento. O dano grave nas pesadas 
sanções prevista na lei, que compreendem pesada multa e a interdição do estabelecimento. – Antecipação de tutela negada. 
Agravo provido para suspender a imposição das sanções previstas na LM nº 13.316/02 e em seu regulamento (DM nº 49.532/08 e 
Portaria SVMA nº 97/08).” 
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Por essa razão, a fim de regulamentar a matéria e criar um sistema de controle estadual 

único, no último dia 04 de abril, a CETESB publicou a Decisão de Diretoria nº 076/2018/C, 

estabelecendo uma série de metas e critérios a serem observados para a estruturação e a 

implementação de sistemas de logística reversa no âmbito do processo de licenciamento ambiental.  

Segundo as novas diretrizes, a partir do dia 04 de junho de 2018, todos os fabricantes ou 

responsáveis pela importação, distribuição ou comercialização dos resíduos listados abaixo passam 

a ter prazos específicos para implantar sistemas de logística reversa quando da emissão ou 

renovação das licenças de operação, a partir de metas quantitativas (de recolhimento) e geográficas 

(de abrangência): 

• Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental: 

a) Óleo lubrificante usado e contaminado;  

b) Óleo Comestível;  

c) Filtro de óleo lubrificante automotivo;  

d) Baterias automotivas;  

e) Pilhas e Baterias portáteis;  

f) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;  

g) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

h) Pneus inservíveis; e 

i) Medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso.  

 

• Embalagens de produtos que componham a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, 

exceto aquelas classificadas como perigosas pela legislação brasileira, tais como as de:  

a) Alimentos;  

b) Bebidas;  

c) Produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos;  

d) Produtos de limpeza e afins; e  

e) Outros utensílios e bens de consumo, a critério da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ou da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.  

 

• As embalagens que, após o consumo do produto, são consideradas resíduos de significativo impacto 

ambiental, tais como as de:  

a) Agrotóxicos;  

b) Óleo lubrificante automotivo; e 
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c) Embalagens vazias de tintas imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de 

tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida.  

Para tanto, tais responsáveis deverão elaborar um Plano de Logística, prestando informações 

do sistema de logística reversa implantado, bem como um Relatório Anual com os resultados 

operacionais do sistema. Tais documentos deverão ser apresentados à CETESB no Módulo Logística 

Reversa do SIGOR – Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, o qual irá exigir 

o adimplemento das obrigações em etapas. O objetivo é garantir a destinação final ambientalmente 

adequada de 100% dos produtos ou embalagens pós-consumo recebidas em seus sistemas.  

Cada responsável terá suas metas e prazos definidos de acordo com a forma de 

implementação do sistema de logística reversa, sendo que o não atendimento do novo regramento 

poderá ensejar penalidades previstas na legislação ambiental.  

E não é só. Desde a publicação da PNRS, diversos Estados passaram a regulamentar a matéria, 

criando normativas próprias que, inclusive, ampliam o mencionado rol estabelecido pela política 

nacional. 

No Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, merece destaque a recente atualização da 

Resolução SEMADE nº 33/2017, que estabelece as diretrizes e procedimentos para análise e 

aprovação das propostas dos sistemas de logística reversa. 

Contudo, não são apenas os órgãos ambientais que vêm fomentando a implementação dos 

sistemas de logística reversa. Esta postura proativa vem ao encontro das recentes metas e, 

consequentemente, investidas do Ministério Público Estadual, que tem se posicionado de maneira 

enérgica quanto à necessidade de sua efetiva implementação, conforme se nota pelo significativo 

aumento dos procedimentos investigatórios e até mesmo da propositura de Ações Civis Públicas, 

em face de empresas e de associações. 

Para funcionar, porém, mais do que judicializar essa política, a questão irá depender da 

complexa integração entre diferentes esferas do governo, múltiplas instituições, diferentes ações e 

instrumentos, sem contar que ainda deverá contar com a participação popular, que, como se sabe, 

é o ponto chave para a consecução do sistema de logística reversa de diversos tipos de resíduos 

sólidos no Brasil. 

A corroborar essa assertiva, merecem destaque as experiências internacionais, que 

demonstram que, além de estabelecer a logística reversa como medida obrigatória, há diversas 
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outras medidas que podem ser adotadas a fim de garantir a efetividade da gestão e o gerenciamento 

dos resíduos sólidos, em especial à luz da responsabilidade ambiental pós-consumo. 

Podemos utilizar como base a Diretiva da União Europeia nº2008/98/CE, que não só 

estabeleceu a responsabilidade alargada do produtor, como um meio de apoiar a concepção e a 

produção de bens com tecnologia que tome em conta e facilite a utilização eficiente dos recursos 

durante todo o seu ciclo de vida, como incluiu a reparação, o desmantelamento e a reciclagem no 

gerenciamento dos resíduos. 

Conforme artigo 8º da mencionada Diretiva, os Estados-Membros podem tomar medidas de 

caráter legislativo ou não legislativo de forma a assegurar que pessoa natural ou jurídica que, a título 

profissional, desenvolva, fabrique, transforme, trate, venda ou importe produtos, ficando sujeita à 

responsabilidade alargada. Desde que, no âmbito dessas responsabilidades, estejam incluídas: (i) a 

aceitação dos produtos desenvolvidos e dos resíduos subsistentes após a sua utilização; (ii) a gestão 

de resíduos; (iii) a responsabilidade financeira decorrente dessas atividades; e (iv) a obrigação de 

disponibilizar ao público informações claras a respeito da possibilidade ou não de reutilização e 

reciclagem do produto.35 

Nesse sentido, podemos citar, a título de exemplo, o caso da Alemanha que, de uma política 

que previa a coleta dos resíduos gerados e a valorização ou a simples deposição desses resíduos, 

passou a aplicar os princípios destinados a evitar e valorizar os resíduos antes da sua eliminação. Os 

objetivos dessa nova política de resíduos foram estabelecidos por meio da Lei de Minimização e 

Eliminação de Resíduos, de 1986. Com base nessa lei, vários regulamentos foram editados, entre os 

quais se pode citar o de Minimização de Vasilhames e Embalagens.36 

As normas sobre esses resíduos obrigaram fabricantes e distribuidores a aceitar a devolução 

de vasilhames e embalagens e conduzi-los à recuperação integral independente do sistema público 

de eliminação de resíduos. Com essa finalidade, os fabricantes e os comerciantes criaram uma 

sociedade sem fins lucrativos que se encarrega da organização da coleta, seleção e valorização dos 

vasilhames e resíduos comerciais. Para se integrar à sociedade deve ser paga uma taxa de acordo 

                                                        
35 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. Legislação sobre Resíduos Sólidos: Comparação da Lei 12.305/2010 com a legislação 

dos países desenvolvidos. Brasília/DF, 2012. Consultoria Legislativa da Área XI Meio Ambiente e Direito Ambiental Organização 
Territorial. Desenvolvimento Urbano e Regional. 

36 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins e ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto. In JARDIM, Arnaldo, YOSHIDA, Consuelo e José Valverde Machado Filho (Editores). Política Nacional, Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. São Paulo: Manole, 2012. 
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com o volume de resíduos produzidos. O sistema dual (Duales System Deutschland GmbH), como é 

chamado, deve cumprir metas fixadas pelo governo.37 

Outro exemplo, que vale a pena citar, é o caso da França. As empresas francesas têm como 

alternativas: (i) adotar um sistema individual de depósito e retorno autorizado e controlado pelo 

poder público; ou (ii) contribuir para um sistema coletivo que favoreça o desenvolvimento da coleta 

seletiva de embalagens, com adesão a uma entidade credenciada pelo poder público (por exemplo, 

Adelphe e Eco-Emballages).38 

Nota-se, portanto, que, além da legislação de comando e controle, alguns países têm 

adotado instrumentos econômicos voltados à prevenção da geração de resíduos e ao incentivo à 

reutilização e à reciclagem, como a criação de taxas e sistemas de depósito-retorno. Na Áustria, 

Dinamarca, Holanda, Itália e Suíça há taxas sobre baterias e sobre embalagens. Nos Estados Unidos 

há taxas sobre fertilizantes.39 

Assim, embora o ordenamento brasileiro tenha evoluído bastante no que se refere aos 

resíduos sólidos, outras medidas também deverão ser adotadas para garantir a efetividade da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme nota-se das experiências internacionais expostas 

anteriormente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz de todo exposto, nota-se que a promulgação da Lei Federal nº 12.305/2010 que 

estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos cobriu uma enorme lacuna da legislação pátria 

na problemática de resíduos sólidos, assunto tão importante nos dias atuais. 

Contudo, muito ainda há que se discutir sobre a sua aplicabilidade no Brasil, em especial no 

que se refere à responsabilidade ambiental pós-consumo. 

Conforme demonstrado, embora as políticas públicas criadas ainda se mostrem incipientes, 

                                                        
37 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins e ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto. In JARDIM, Arnaldo, YOSHIDA, Consuelo e José Valverde Machado Filho (Editores). Política Nacional, Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. São Paulo: Manole, 2012. 

38 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins e ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto. In JARDIM, Arnaldo, YOSHIDA, Consuelo e José Valverde Machado Filho (Editores). Política Nacional, Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. São Paulo: Manole, 2012. 

39 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins e ARAÚJO, Suely Mara Vaz Guimarães. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto. In JARDIM, Arnaldo, YOSHIDA, Consuelo e José Valverde Machado Filho (Editores). Política Nacional, Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. São Paulo: Manole, 2012. 
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tanto no que diz respeito à imposição de obrigações de fazer relacionadas à implantação de sistemas 

de logística reversa, quanto com relação à responsabilidade pela má gestão dos resíduos sólidos 

(disposição inadequada, etc.), a recente promulgação da Resolução SMA nº 45/2015 e da Decisão 

de Diretoria nº 076/2018/C no Estado de São Paulo, demonstram que, apesar dos percalços, o Brasil 

caminha na direção da resolução da questão afeta à aplicabilidade da responsabilidade ambiental 

pós-consumo. 

Na linha do que ocorreu nos países desenvolvidos, além da legislação de comando e controle, 

deverão ser adotados instrumentos econômicos voltados à prevenção da geração de resíduos e ao 

incentivo à reutilização e reciclagem, como a criação de taxas e sistemas de depósito-retorno. 

Assim, é inquestionável que a viabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos depende 

necessariamente de uma mudança na elaboração dos produtos, e consequentemente da 

participação da sociedade em sua aquisição, exigindo-se produtos mais sustentáveis, e, por 

consequência, do Poder Público, por meio de incentivos fiscais que garantam a viabilidade 

econômica das modificações fabris. 
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GOBERNANZA DEL AGUA Y ODS 2030: AGUA Y SOSTENIBILIDAD1 

 

Gabriel Real Ferrer2 

 

INTRODUCCIÓN 

Reiterando diversas alertas anteriores, provenientes de varias organizaciones 

internacionales, el World Water Council3 advirtió en 2012 que “las sociedades actuales enfrentan 

una crisis en el manejo del agua, misma que podría caracterizarse como una crisis de gobernanza”. 

En efecto, dado que el agua es un recurso escaso y necesario, las crecientes tensiones entre 

disponibilidad y demanda agravan las disfunciones de algunos modelos de gestión que únicamente 

pueden ser satisfactoriamente resueltas mejorando sus procesos de gobernanza. Incluso en 

entornos geográficos y jurídico-políticos, como en España, donde, debido a su secular escasez, 

tradicionalmente esta materia ha sido bien abordada, considerándose ejemplar en muchos 

aspectos4, es necesario re-considerar sistemáticamente la arquitectura, métodos y procedimientos 

de nuestro modelo de gobernanza de cara a asegurar el justo y suficiente acceso a sus distintos 

demandantes. 

Esta consideración general se refuerza significativamente si pensamos que este recurso 

                                                        
1 Artigo também publicado na obra: SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; POMPEU, Gina Vidal Marcilio; FREITAS, Ana Carla 

Pinheiro. Gestão das Águas Dignidade Humana e Sustentabilidade por Meio do Fortalecimento das Cadeias de Valor. Rio de 
Janeiro: Ed. Lúmen Juris. 2018. p. 115-134. 

2 É Doutor Honoris Causa pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Possui Doutorado em Direito pela Universidade de Alicante 
(1992). Possui Doutorado em Direito pela Universidade de Alicante (1992). Professor Titular de Direito Ambiental e Administrativo 
e Subdiretor do Instituto Universitário da Água e do Meio Ambiente na mesma Universidade. Consultor do Programa das Nações 
Unidas (ONU) para o Meio Ambiente PNUMA. Foi Diretor do Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad - Universidad de 
Alicante. Lecionou na Universidade de Limonge (França); Universidade Carlos III de Madrid (Espanha); Universidade de Lleida 
(Espanha); na Universidade Metropolitana Autonôma do México (México); Centro Latino-americano de Capacitação em 
Desenvolvimento Sustentável (Argentina); International Development Law Institut (Itália) dentre outras. Tem experiência na área 
de Direito, com ênfase em Direito Administrativo, Ambiental e Desportivo. Ainda é importante destacar que a obra de sua carreira 
versa sobre o Direito Ambiental em especial à Sustentabilidade Global. Importante autor da área do Direito, desenvolveu e vem 
desenvolvendo vasta literatura em âmbito local, regional e internacional sobre tema. É Professor Visitante na Universidade do Vale 
do Itajaí (Brasil) no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica com bolsa CAPES. Tem experiência na área de 
Direito, com ênfase em Direito Administrativo, Ambiental e Desportivo. (gabriel.real@ua.es) 

3 http://www.worldwatercouncil.org/  

4 Relativo a España en general, véase el documento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “Sistema Español 
de Gobernanza del Agua. 2000 años planificando y gestionando los recursos hídricos con eficacia y seguridad”, disponible en 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/  

Igualmente puede verse BERGA CASAFONT, Luis. La gobernanza del agua en España. Revista de Obras Públicas, nº 3.507, febrero 
2010. 
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esencial no sólo debe atender las necesidades directas de sus usuarios, sino que su adecuada gestión 

es capital para garantizar la sostenibilidad del Planeta, objetivo global que la Comunidad 

Internacional ha marcado como eje insoslayable de todas las políticas públicas. En España y en la 

gran mayoría de países se han venido suscribiendo los distintos compromisos internacionales que 

indican esta dirección y que se sintetizan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 

adoptados el 25 de septiembre de 2015 en la Cumbre de Naciones Unidas de Nueva York con la 

presencia de 193 países. 

A la satisfacción de las necesidades locales se suman, pues, la responsabilidad con el Planeta 

y los compromisos internacionales como objetivos directos que debe satisfacer una adecuada 

gestión de agua para lo que resulta imprescindible su adecuada gobernanza. 

 

1. CONCEPTO OPERATIVO 

1.1 Gobernanza 

Ampliando su anterior y escueta definición, como “arte o manera de gobernar”, 

modernizándola y precisando mejor su significado, desde su 22ª edición, en 2001, el diccionario de 

la Real Academia Española define la gobernanza como: “Arte o manera de gobernar que se propone 

como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo 

un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.” 

La frecuente utilización del término en las últimas décadas ha propiciado numerosas 

definiciones que, en lo sustancial, hacen referencia a un modo “distinto” de gobernar en el que se 

abre paso a la participación de múltiples actores que antes eran totalmente ajenos a la formulación 

y/o ejecución de las acciones políticas. Por lo demás y como se verá, existe una gran coincidencia 

en los principios que deben inspirar estos nuevos modos de gobernar. 

En un interesante estudio realizado bajo los auspicios de la  Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), titulado “Fundamentos conceptuales 

sobre la gobernanza”5, se incluye una tabla denominada “Comparativo de las definiciones de Buena 

Gobernanza promovidas  por la ONU, el PNUD, la Comisión Europea, el FMI, la OCDE, el Banco 

Mundial  y la IFAC” que nos da idea de lo que decimos:  

                                                        
5  OLACEFS. Fundamentos conceptuales sobre la gobernanza, 2017. Disponible en: <http://www.olacefs.com/wp-

content/uploads/2017/02/11.Fundamentos-conceptuales-sobre-la-Gobernanza.pdf>. Acceso en: 29 de octubre de 2018. 
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En el mismo estudio se hace referencia a una cuestión digna de ser destacada. La estrecha 

relación entre las que denominan “Entidades de Fiscalización Superior” y la buena gobernanza. En 

nuestro entorno tales “Entidades” se corresponderían con las instituciones orientadas al control y 

rendimiento de cuentas, como los Tribunales de Cuentas, a la transparencia o al control de legalidad.  

El control de estas instituciones sobre la buena marcha de las administraciones públicas, siempre 

que tales entidades estén imbuidas de esta cultura, sería determinante para asegurar una mejor 

gobernanza. 

En el referido trabajo se incluye el siguiente cuadro sobre los “Elementos de gestión pública 

que se pueden fortalecer a través de la fiscalización superior”6 

 

En todo modelo de gobernanza deben preverse modelos de control externo y superior que 

permitan corregir malas prácticas y estimulen la adopción de modos de gestión compatibles con 

esta nueva cultura pública. 

                                                        
6 Dónde:  ANAO es Oficina Nacional de Auditoría de Australia; TCU, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y OCDE, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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1.2 Gobernanza del agua 

La gobernanza del agua no supone más que aplicar los principios y formas de esta nueva 

forma de gobierno al sector del agua. Dada su extrema complejidad, que implica, entre otros, 

aspectos geográficos, tecnológicos, sociales y económicos, es lógico que desde múltiples 

instituciones internacionales se haya intentado facilitar elementos que contribuyan a su mejora. A 

través de acciones como Water Governance Initiative7 , la OCDE ha sido especialmente activa 

diseñando tanto un “Marco” como un “Ciclo” en la gobernanza del agua. 

El “Marco de gobernanza multinivel de la OCDE: Mind the Gaps, Bridge the Gaps" pretende 

identificar las principales brechas de gobernanza que, en mayor o menor medida, puedan 

identificarse en cualquier país para poder evaluarlas y planificar y promover actuaciones tendentes 

a superarlas. 

 

Por su parte, la noción de “Ciclo” y su representación gráfica pretende contribuir a mejorar 

la implementación y seguimiento de las mejoras acometidas. 

                                                        
7  OECD. The OECD Water Governance Initiative, OECD.org, Disponible en: <http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/water-

governance-initiative.htm>. Acceso en: 29 de octubre de 2018. 
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Dado que, esencialmente, la gobernanza es una nueva forma de entender las relaciones de 

poder y la tarea de administrar, suscribimos como concepto de gobernanza del agua esa nueva 

forma de gobierno que  

[…] propone integrar la complejidad técnica, ambiental y social de la gestión del agua mediante la 

inclusión de más actores y saberes en el proceso político de toma de decisiones, además de fomentar 

una mayor coordinación vertical entre las Administraciones a diferentes niveles y horizontal entre los 

departamentos sectoriales de una misma Administración pública.8 

Entendemos como factores esenciales de esta definición la ampliación de los actores 

llamados a participar en la definición y ejecución de las políticas y el sostenido esfuerzo en la 

coordinación, aspectos que, dada la complejidad del sector y los diferentes intereses presentes, 

resultan sin duda inexcusables para que pueda hablarse de un nuevo modelo de gestión de los 

intereses públicos. 

 

2. PRINCIPIOS EN LA GOBERNANZA DEL AGUA 

2.1 Antecedentes 

La gobernanza, como nueva cultura en la gestión de lo público, se fundamenta más en los 

                                                        
8 BALLESTER, Alba; LA CALLE, Abel. Gobernanza del Agua. Participación pública en la Planificación Hidrológica. Cuadernos Prácticos, 

Observatorio de Políticas de Agua (OPPA), Fundación Nueva Cultura del Agua, Zaragoza, 2015, p. 4-5. Disponible en: 
<https://fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/201450121_Gu%C3%ADa_Gobernanza_del_Agua.pdf>. Acceso en: 29 de 
octubre de 2018. 



97 
 

principios que deben inspirar las acciones que deben realizarse para transformar aquellas 

estructuras y prácticas que pretendemos mejorar, que en normas o reglas que difícilmente podrían 

adaptarse a muy diversas realidades jurídico-políticas. 

En este sentido se han realizado múltiples esfuerzos por identificar y definir aquellos 

principios que, en el ámbito del agua, deben inspirar los cambios a introducir para alcanzar los 

niveles de buena gobernanza a los que se aspira. Estos intentos arrancan con la “Declaración de 

Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible” con la que se concluyó la Conferencia Internacional 

sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), mantenida en la ciudad de Dublín entre el 20 y el 31 

de enero de 1992, una reunión técnica previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) que se desarrolló en Rio de Janeiro en junio de 1992.  

La Declaración de Dublín, tras llamar la atención sobre las negativas tendencias entonces 

existentes, formulaba diversas recomendaciones, en parte acogidas por la posterior CNUMAD, que 

debía inspirarse en los siguientes principios: 

Principio Nº 1 – El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente 

Principio Nº 2 – El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado 

en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los 

niveles. 

Principio Nº 3 – La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 

protección del agua. 

Principio Nº 4 – El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que 

se destina y debería reconocérsele como un bien económico. 

A este inicial intento por definir los principios que deben regir la gobernanza del agua 

siguieron muchos otros, como “Principles of good governance at different water governance levels”9 

o los contenidos en “User´s Guide for Assessing Water Governance” 10 ; sin embargo son los 

propuestos por la OCDE en 2015 los que han tenido un mayor seguimiento y aceptación. 

 

                                                        
9 Documento presentado al workshop celebrado en marzo de 2011, en Delft (Holanda), organizado por el International Hydrological 

Programme (IHP) de la UNESCO. (VAN DER VAL, Michael R.; KEENAN, Penelope (eds.) Principles of good governance at different 
water governance levels. Netherlands: UNESCO, 2011. Disponible en 
<https://www.unesco.nl/sites/default/files/dossier/water_governance.pdg_.pdf>. Acceso en: 29 de octubre de 2018.) 

10 Presentado por el PNUD en 2013 en colaboración con diversas instituciones (UNDP. User's Guide on Assessing Water Governance. 
13 sep. 2013. Disponible en: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/oslo_governance_centre/user-s-guide-on-assessing-water-governance.html>. Acceso en: 29 de octubre de 2018.) 



98 
 

2.2 Principios de la OCDE 

Con el visto bueno de Consejo Ministerial de la OCDE de 4 de junio de 2015, este organismo 

ha publicado un documento11 en el que se establece un listado de doce principios a aplicar en 

materia de gobernanza del agua que, hoy por hoy, podemos considerar como la más completa, 

avanzada y ajustada a las necesidades de progreso del sector. 

Como dice el propio documento, los principios que enuncian “tienen la intención de 

contribuir a la creación de políticas públicas tangibles y orientadas a la obtención de resultados, en 

base a tres dimensiones de la gobernanza del agua que mutuamente se refuerzan y complementan: 

* La efectividad se refiere a la contribución de la gobernanza en definir las metas y objetivos 

sostenibles y claros de las políticas del agua en todos los órdenes de gobierno, en la implementación 

de dichos objetivos de política, y en la consecución de las metas esperadas. 

* La eficiencia está relacionada con la contribución de la gobernanza en maximizar los beneficios de la 

gestión sostenible del agua y el bienestar, al menor costo para la sociedad. 

* La confianza y participación están relacionadas a la contribución de la gobernanza en la creación de 

confianza entre la población, y en garantizar la inclusión de los actores a través de legitimidad 

democrática y equidad para la sociedad en general. 

Los principios se articulan en torno a estos tres ejes fundamentales destinando cuatro de 

ellos a cada uno de estos ejes. 

El documento aclara que los principios se aplican al ciclo general de políticas del agua y que, 

como tales principios, no distinguen entre funciones de gestión del agua (p.ej. suministro de agua 

potable, saneamiento, protección contra inundaciones, calidad del agua, cantidad de agua, y aguas 

pluviales); usos del agua (p.ej. doméstico, industrial, agricultura, energético y medio ambiental), y 

propiedad de la gestión del agua, recursos y bienes (p.ej. público, privado, mixto). 

Los principios pretenden introducir mejoras en distintos ámbitos de acción en los que, 

naturalmente, las realidades nacionales presentan marcadas diferencias, sin embargo, su 

consideración y aplicación pueden sin duda contribuir a mejorar cualquier sistema de gestión, 

                                                        
11 El documento, titulado “Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE” fue aprobado por la Junta Directiva de Gobernanza Pública 

y Desarrollo Territorial a propuesta de la Iniciativa de Gobernanza del Agua en forma de Declaración. Fue suscrita por 65 
organizaciones, nacionales e internacionales, de los sectores público y privado, así como del tercer sector, comprometiéndose a 
incorporarlos en sus actividades y prácticas. Acuamed, las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Jucar, Aeas (Asociación 
Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento) y Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
fueron las entidades españolas que suscribieron el documento en el que también colaboró el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. (OECD. Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE. Comité de Políticas de Desarrollo Regional 
de la OCDE, 11 de mayo de 2015. Disponible en: <https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf>. 
Acceso en: 29 de octubre de 2018.) 
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orientado las políticas hacia la nueva cultura de participación y co-responsabilidad que pretende la 

gobernanza del agua. A continuación se presentan tales principios organizados en los tres ejes a los 

que antes hacíamos alusión. 

 

2.2.1 Eficacia 

 En torno a la eficacia en la gobernanza se proponen los siguientes principios: 

Principio 1. Asignar y distinguir claramente los roles y responsabilidades para el diseño de 

políticas del agua, la implementación de políticas, la gestión operativa y la regulación, e impulsar la 

coordinación entre las autoridades competentes. 

En este sentido, los marcos legales e institucionales deben: 

a) Especificar la asignación de roles y responsabilidades en temas de agua entre todos los 

órdenes de gobierno e instituciones relacionadas con el agua: 

-Formulación de políticas, particularmente el establecimiento de prioridades y la 

planificación estratégica; 

-Implementación de políticas, especialmente de financiamiento y presupuestarias, datos e 

información, involucramiento de las partes interesadas, desarrollo de capacidades y 

evaluación; 

-Gestión operativa, en particular la prestación de servicios, operación e inversión en 

infraestructura; y 

-Regulación y aplicación, especialmente en el establecimiento de tarifas, estándares, 

otorgamiento de concesiones, monitoreo y supervisión, control y auditorías, y gestión de 

conflictos. 

b) Ayudar a identificar y resolver las brechas, solapamientos y conflictos a través de una 

cooperación eficaz en y entre todos los órdenes de gobierno. 

 

Principio 2. Gestionar el agua a la(s) escala(s) apropiada(s) dentro del sistema integrado de 

gobernanza por cuenca para así poder reflejar las condiciones locales, e impulsar la coordinación 

entre las diferentes escalas. 



100 
 

En este sentido, las prácticas y herramientas de gestión del agua deben: 

a) Responder a objetivos ambientales, económicos y sociales a largo plazo con el propósito 

de hacer el mejor uso de los recursos hídricos a través de la prevención de riesgos y la gestión 

integrada de recursos hídricos; 

b) Fomentar una gestión sólida del ciclo hidrológico desde la captación y distribución de agua 

dulce hasta los vertidos de agua residuales y los flujos de retorno; 

c) Promover estrategias de adaptación y mitigación, programas y medidas de acción basados 

en mandatos claros y coherentes, mediante planes de gestión de cuenca que sean 

consistentes con las políticas nacionales y las condiciones locales; 

d) Promover la cooperación multinivel entre los usuarios, los actores y los órdenes de 

gobierno para la gestión de los recursos hídricos; y, 

e) Mejorar la cooperación ribereña del uso de recursos hídricos transfronterizos. 

 

Principio 3. Fomentar la coherencia de políticas a través de la coordinación transversal eficaz, 

especialmente entre políticas de agua y medio ambiente, salud, energía, agricultura, industria, y 

planeamiento y ordenación del territorio, a través de: 

a) Fomentar los mecanismos de coordinación para facilitar las políticas coherentes entre 

ministerios, agencias públicas y órdenes de gobierno, incluyendo los planes intersectoriales; 

b) Impulsar la gestión coordinada del uso, protección y mejora de la calidad de los recursos 

hídricos, teniendo en cuenta las políticas que afectan la disponibilidad, calidad y demanda 

del agua (p.ej. agricultura, forestal, minera, energética, pesquera, transportes, recreativa y 

navegación) así como la prevención de riesgos; 

c) Identificar, evaluar y superar las barreras a la coherencia de las políticas mediante 

prácticas, políticas y regulaciones dentro y fuera del sector del agua, mediante el monitoreo, 

informes y análisis; y 

d) Proporcionar incentivos y regulaciones para mitigar los conflictos entre las estrategias 

sectoriales, alineando estas estrategias con las necesidades de la gestión del agua y 

encontrando soluciones que se ajusten a la gobernanza y las normas locales. 
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Principio 4. Adaptar el nivel de capacidad de las autoridades responsables a la complejidad 

de los desafíos del agua que deben afrontar, y a la serie de competencias necesarias para llevar a 

cabo sus funciones, a través de: 

a) Identificar y abordar las brechas de capacidades existentes para la implementación de una 

gestión integrada de los recursos hídricos, particularmente para la planeación, formulación 

de normas, gestión de proyectos, financiación, presupuestos, recolección de datos y 

monitoreo, y la gestión y evaluación de riesgos; 

b) Adecuación del nivel de capacidad técnica, financiera e institucional de los sistemas de 

gobernanza del agua con el tipo de problemas y necesidades; 

c) Fomentar la asignación, adaptable y evolutiva de competencias a la demostración de la 

capacidad, cuando proceda; 

d) Promover la contratación de funcionarios públicos y profesionales del agua utilizando 

procesos transparentes y en base al mérito, que sean independientes de los ciclos políticos; 

y 

e) Promover la formación y capacitación de los profesionales del agua para fortalecer las 

capacitaciones de las instituciones del agua así como de los actores en general, e impulsar la 

cooperación y el intercambio de conocimiento. 

 

2.2.2 Eficiencia 

Principio 5. Producir, actualizar, y compartir de manera oportuna datos e información 

consistentes, comparables y relevantes relativos al tema del agua, y utilizarlos para guiar, evaluar y 

mejorar las políticas del agua, a través de: 

a) Definir los requisitos para la producción y utilización de metodologías rentables y 

sostenibles destinadas al intercambio de información y datos del agua, y cuestiones afines, 

de alta calidad, p.ej. el estado de los recursos hídricos, el financiamiento del agua, las 

necesidades ambientales, las características socio-económicas y el mapeo institucional; 

b) Impulsar la coordinación eficaz y el intercambio de experiencias entre las organizaciones 

y agencias que producen datos relacionados con el agua, entre productores y usuarios de 

datos, y entre los órdenes de gobierno; 
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c) Promover el involucramiento de las partes interesadas en el diseño e implementación de 

sistemas de información sobre el agua, y proporcionar orientación sobre cómo esa 

información debe ser compartida para impulsar la transparencia, confianza y comparabilidad 

(p.ej. bancos de datos, informes, mapas, diagramas, observatorios); 

d) Fomentar el diseño de sistemas de información armónicos y consistentes a escala de 

cuenca, incluso en el caso de aguas transfronterizas, para impulsar la confianza mutua, 

reciprocidad y comparabilidad en el marco de acuerdos entre países ribereños; y 

e) La revisión de la recolección, intercambio, y difusión de datos para identificar 

superposiciones y sinergias y rastrear la sobrecarga de datos innecesarios. 

 

Principio 6. Asegurar que los marcos de gobernanza ayuden a movilizar las finanzas del agua 

y a asignar los recursos financieros de manera eficiente, transparente y oportuna, a través de: 

a) Promover disposiciones de gobernanza que ayuden a las instituciones del agua en todos 

los órdenes de gobierno a recaudar los ingresos necesarios para cumplir sus mandatos 

mediante la creación de principios tales como el que contamina paga y el usuario paga, y 

también a través de pagos por servicios ambientales; 

b) Realizar estudios sectoriales y una planeación estratégica financiera para evaluar las 

necesidades operacionales y de inversión a corto, mediano y largo plazo, y adoptar las 

medidas necesarias que contribuyan a asegurar la disponibilidad y sostenibilidad de dicho 

financiamiento; 

c) La adopción de prácticas sólidas y transparentes para la elaboración de presupuestos y 

contabilidad, que proporcionen una imagen clara de las actividades del agua y cualquier 

obligación contingente asociada, incluyendo la inversión en infraestructura, y la alineación 

de planes estratégicos plurianuales a los presupuestos anuales y a las prioridades a mediano 

plazo de los gobiernos; 

d) La adopción de mecanismos que fomenten la asignación eficiente y transparente de los 

fondos públicos relativos al agua (p.ej. a través de contratos sociales, hojas de puntuación, y 

auditorías); y 
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e) Reducir al mínimo las cargas administrativas innecesarias relacionadas con el gasto público 

preservando las garantías fiduciarias y fiscales. 

 

Principio 7. Asegurar que los marcos regulatorios sólidos de gestión del agua sean 

implementados y aplicados de manera eficaz en pos del interés público, a través de: 

a) Asegurar un marco legal e institucional comprensible, coherente y predecible que 

establezca las reglas, normas y directrices para la consecución de resultados de las políticas 

del agua, y fomentar la planificación integrada a largo plazo; 

b) Asegurar que las funciones regulatorias clave se lleven a cabo en todos los organismos 

públicos, instituciones especializadas y órdenes de gobierno, y que las autoridades 

regulatorias estén dotadas de los recursos necesarios; 

c) Asegurar que las normas, instituciones y procesos estén bien coordinados, sean 

transparentes, no discriminatorios, participativos y fáciles de comprender y aplicar; 

d) Fomentar el uso de herramientas de regulación (mecanismos de consulta y evaluación) 

para impulsar la calidad de los procesos de regulación y poner los resultados a disposición 

del público, según proceda; 

e) Establecer reglas de aplicación, procedimientos, incentivos y herramientas claros y 

transparentes (incluyendo incentivos y sanciones) para promover el cumplimiento y la 

consecución de los objetivos regulatorios de manera rentable; y 

f) Asegurar que los recursos eficaces puedan reclamarse a través de un acceso no 

discriminatorio a la justicia, teniendo en cuenta la gama de opciones según corresponda. 

 

Principio 8. Promover la adopción e implementación de prácticas de gobernanza del agua 

innovadoras entre las autoridades competentes, los órdenes de gobierno y los actores relevantes, 

a través de: 

a) Fomentar la experimentación y pruebas piloto sobre la gobernanza del agua, 

aprovechando la experiencia adquirida de los logros y fracasos y ampliando las prácticas que 

puedan replicarse; 
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b) Promover el aprendizaje social para facilitar el diálogo y la creación de consenso, por 

ejemplo, a través de las plataformas de redes, redes sociales, Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TICs) y la interfaz de uso fácil (p. ej. mapas digitales, Big Data, datos 

inteligentes, y datos abiertos), y otros medios; 

c) Promover formas innovadoras para cooperar, aunar recursos y capacidades, construir 

sinergias entre sectores buscando mayor eficiencia, especialmente a través de la gobernanza 

metropolitana, colaboración intermunicipal, colaboraciones urbano-rurales, y contratos 

basados en el desempeño; y 

d) Promover una sólida interfaz científico-normativa para contribuir a una mejor gobernanza 

del agua y reducir la brecha entre los descubrimientos científicos y las prácticas de 

gobernanza del agua. 

 

2.2.3 Confianza y participación 

Principio 9. Incorporar prácticas de integridad y transparencia en todas las políticas del agua, 

instituciones del agua y marcos de gobernanza del agua para una mayor rendición de cuentas y 

confianza en la toma de decisiones, a través de: 

a) Promover marcos legales e institucionales que obligan a quienes toman las decisiones y a 

los actores a rendir cuentas, como el derecho a la información y a la investigación de las 

cuestiones relativas al agua y al cumplimiento de la ley por parte de autoridades 

independientes; 

b) Fomentar normas, códigos de conducta o cartas de integridad y transparencia en 

contextos nacionales o locales y monitorear su implementación; 

c) Establecer mecanismos claros de control y rendición de cuentas para un diseño e 

implementación de políticas de agua transparente; 

d) Diagnosticar y mapear regularmente generadores de corrupción existentes o potenciales 

y los riesgos en todas las instituciones relacionadas con el agua en los diferentes niveles, 

incluyendo la adjudicación de contratos públicos; y 
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e) La adopción de enfoques multi-actores, herramientas especializadas y planes de acción 

para identificar y abordar las brechas de transparencia e integridad del agua y (p.ej. 

pactos/escaneos de integridad, análisis de riesgos, testigos sociales). 

 

Principio 10. Promover el involucramiento de las partes interesadas para que coadyuven de 

manera informada y orientada a resultados en el diseño e implementación de políticas del agua, a 

través de: 

a) Realizar un mapeo de los actores públicos, privados, y sin fines de lucro que tengan interés 

en el resultado o que sean susceptibles a ser afectados por las decisiones relacionadas con 

el agua, así como sus responsabilidades, motivaciones fundamentales, e interacciones; 

b) Prestar especial atención a las categorías subrepresentadas (jóvenes, mujeres, población 

indígena, usuarios domésticos), emergentes (promotores inmobiliarios, inversionistas 

institucionales) y otros actores e instituciones relacionados con el agua; 

c) Definir la línea de toma de decisiones y el uso previsto de las aportaciones de los actores, 

y mitigar los desequilibrios de poder y los riesgos de la captura de consulta por parte de los 

sobrerrepresentados o categorías excesivamente vocales, así como entre voces expertas e 

inexpertas; 

d) Fomentar el desarrollo de capacidades de los actores relevantes, así como la información 

precisa, oportuna y fiable, según proceda; 

e) Evaluar el proceso y los resultados del involucramiento de las partes interesadas para 

aprender, ajustar, y mejorar en consecuencia, incluyendo la evaluación de los costos y 

beneficios de los procesos de participación; 

f) La promoción de marcos jurídicos e institucionales, estructuras de organización y 

autoridades responsables que sean propicios al involucramiento de las partes interesadas, 

teniendo en cuenta las circunstancias, necesidades, y capacidades locales; y 

g) Personalizar el tipo y nivel de involucramiento de las partes interesadas a las necesidades 

y mantener el proceso flexible para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

 

Principio 11. Fomentar marcos de gobernanza del agua que ayuden a gestionar los arbitrajes 
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entre usuarios del agua, áreas rurales y urbanas, y generaciones, a través de: 

a) Fomentar la participación no discriminatoria en la toma de decisiones entre los grupos 

vulnerables, especialmente las personas que habitan en zonas remotas; 

b) Autorizar a las autoridades locales y usuarios a identificar y superar las barreras para el 

acceso a los recursos y servicios de agua de calidad, y promover la cooperación rural-urbana 

incluso mediante una mayor cooperación entre las instituciones de agua y planificadores 

territoriales; 

c) Promover el debate público sobre los riesgos y costos asociados a “demasiada agua”, “muy 

poca agua” y “agua demasiado contaminada” para concientizar, y crear consenso sobre 

quién paga qué, y contribuir a una mejor asequibilidad y sostenibilidad ahora y en el futuro; 

y 

d) Fomentar la evaluación basada en la evidencia de las consecuencias distributivas de las 

políticas relacionadas con el agua en los ciudadanos, usuarios de agua y lugares para guiar la 

toma de decisiones. 

 

Principio 12. Promover el monitoreo y evaluación habitual de las políticas de agua y de la 

gobernanza del agua cuando proceda, compartir los resultados con el público y realizar ajustes 

cuando sea necesario, a través de: 

a) Promover que las instituciones especializadas en monitoreo y evaluación, estén dotadas 

de la suficiente capacidad, del apropiado grado de independencia y recursos, así como de 

los instrumentos necesarios; 

b) Desarrollar mecanismos fiables de monitoreo e información para guiar eficazmente la 

toma de decisiones; 

c) Evaluar en qué medida las políticas del agua cumplen con los resultados y si los marcos de 

gobernanza del agua son adecuados para su finalidad; y 

d) Fomentar el intercambio oportuno y transparente de los resultados de la evaluación y 

adaptar las estrategias a medida que la nueva información esté disponible. 
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3. AGUA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2015-2030 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, que vienen a sustituir y ampliar los 

Objetivos del Milenio 2000-2015, promovidos por Naciones Unidas y suscritos por la práctica 

totalidad de los países del Planeta constituyen la guía de acción que se ha marcado la Humanidad 

para los próximos años como único camino para detener y revertir el proceso de deterioro, no sólo 

ambiental, sino también social, que pone en peligro la digna supervivencia de la especie12. 

En sus 17 objetivos se contemplan los más graves riesgos colectivos que enfrentamos entre 

los que no podía faltar la necesidad de disponer de agua. Los Objetivos, que se desagregan en 169 

metas, son los siguientes: 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

                                                        
12 Para mayor información, véase el documento “Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización” (Asamblea 

General. Documentos Oficiales. Septuagésimo período de sesiones. Suplemento núm. 1; A/70/1) (UN. Memoria del Secretario 
General sobre la labor de la Organización. Nueva York, 2015. Disponible en: 
<http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1>. Acceso en: 29 de octubre de 2018.) 
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible  

 

El Objetivo 613 es el que pone el foco en asegurar la disponibilidad de agua y saneamiento 

para todos, para lo que establece las siguientes metas14: 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a 

las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

                                                        
13 Al respecto, véase el documento: UN WATER.  Seguimiento en Materia de Agua y Saneamiento en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Una introducción. 2016. Disponible en: <http://www.unwater.org/app/uploads/2016/05/Seguimiento-en-
Materia-de-Agua-y-Saneamiento-Una-introduccion_2016-06-01.pdf>. Acceso en: 29 de octubre de 2018.  

14 Las metas se distinguen según se identifiquen por números o por letras. Las primeras tienen que ver sobre los resultados concretos 
a alcanzar, las segundas sobre los medios de implementación de los objetivos. 
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reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento 

 

Cierto es que afortunadamente en nuestro entorno la mayor parte de las metas propuestas 

han sido alcanzadas, pero hay algunas que debemos reforzar (6.a Cooperación internacional) o en 

las que queda camino por recorrer (6.6 Restablecer los ecosistemas relacionados con el agua) o, en 

otro orden de cosas, debemos progresar en la universalización del saneamiento y en la reutilización 

de las aguas residuales, entendidas como recurso.15 La consecución de estos propósitos deben 

apoyarse en la innovación que, por ejemplo, en el ámbito europeo, impulsa la Asociación Europea 

para la Innovación en materia de agua (AEI Agua) que a finales de septiembre de este mismo año 

(2017) celebró su 4ª Conferencia en Oporto16.  

                                                        
15 En esta línea se orienta el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de Naciones Unidas, 2017 que no en vano 

se titula: UN WATER. Las Aguas residuales. El recurso desaprovechado. Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos de las Naciones Unidas 2017. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247552s.pdf>. Acceso en: 
29 de octubre de 2018. 

16 Véase: CE Medio Ambiente. La innovación, fuente de nuevas ideas para la gestión del Agua en la Unión Europea. Revista Medio 
Ambiente para los Europeos, 21/09/2017. Disponible en: <https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/water-marine-and-
coast/innovation-fount-new-ideas-eu-water-management_es>. Acceso en: 29 de octubre de 2018. 
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En materia de gobernanza, se alude en las Metas del Objetivo 6 a “… implementar la gestión 

integrada de los recursos hídricos a todos los niveles,…” (6.5) o a “Apoyar y fortalecer la 

participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento” (6.b) 

pero en los ODS también se encuentran otras metas relacionadas con la gobernanza en general que 

son de directa aplicación a la del agua. Así, en el Objetivo 16 “Promover sociedades justas, pacíficas 

e inclusivas” se incluyen las metas 6 y 7 que dicen: 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades 

También debería ser un objetivo en nuestros deseos de mejora de la gobernanza del agua 

reducir las posibilidades de que “… la corrupción y el soborno en todas sus formas” (Meta 16.5) 

tengan cabida en nuestro modelo de gestión. La mejora, pues, de nuestra gobernanza del agua es 

un compromiso que hemos adquirido frente a la Comunidad Internacional y frente a las futuras 

generaciones. 
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A SUSTENTABILIDADE NA REGULAÇÃO DOS AGROTÓXICOS NO BRASIL: RISCO, 

TÉCNICA E DIREITO 

 

Zenildo Bodnar1 

Roberta Terezinha Uvo Bodnar2 

 

INTRODUÇÃO 

A produção mundial de alimentos seguros, bem como o combate à fome, que ainda aflige 

milhões de pessoas, são importantes desafios para as próximas décadas e integram os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

A melhora dos padrões de produção requer o desenvolvimento de novas e revolucionárias 

tecnologias, as quais estão relacionadas desde às modificações genéticas até ao desenvolvimento 

de novos agrotóxicos.  

Esses avanços da técnica aparecem acompanhados de riscos incertos quanto à sua 

tolerabilidade e, também, indefinidos temporalmente, situação típica da atual Sociedade de Risco. 

A regulação desses riscos, ou seja, a resposta adequada do Direito às demandas e opções da técnica 

e da ciência é um dos grandes desafios. 

O Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos no cultivo de produtos alimentícios. 

Possui uma legislação marco, ainda de 1989, a Lei n. 7.802 e vivencia constantes impulsos 

reformistas para flexibilizá-la, segundo alguns em prol dos interesses do mercado. Na atualidade, 

tramita o Projeto de Lei n. 6.299 de 2002, considerado por alguns como o projeto da ‘lei do veneno’. 

                                                        
1 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutor em Direito e em Ciências Humanas pela UFSC. Mestre 

em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade pela UFSC. 
Professor nos Programas de Mestrado e de Doutorado da UNIVALI e Registrador de Imóveis. E-mail: zenildo@univali.br  

2 Doutoranda em Ciência Jurídica na UNIVALI e Doutoranda em Direito em Delaware Law School. Mestre em Direito pela UFSC. 
Procuradora Federal. E-mail: roberta_uvo@univali.br 
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Ao contrário da Europa3 e dos Estados Unidos da América4, onde vários agrotóxicos foram 

banidos, o Brasil caminha para o retrocesso, mesmo sendo alertado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), que “agrotóxicos e outras substâncias químicas matam 193 mil pessoas no mundo 

por ano”5. 

Assim, neste artigo, pretende-se inicialmente abordar o complexo tema da regulação dos 

agrotóxicos no Brasil e a sua relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030.  

Empreende-se, também, uma reflexão sobre as tensões e desafios que a temática produz 

entre técnica, risco e Direito, caracterizando-a como assunto que exige uma abordagem 

necessariamente interdisciplinar.  

Na última parte propõe-se, como perspectiva decisória inicial, a adoção de critérios de 

Sustentabilidade, partindo-se da compreensão de que a Sustentabilidade deve ser o novo 

paradigma indutor do Direito na atual Sociedade de Risco. 

 

1. A REGULAÇÃO DOS AGROTÓXICOS E A AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

A regulação dos agrotóxicos suscita uma dualidade de vertentes estruturais pautada em 

aspectos positivos e negativos subjacentes, notadamente pela repercussão na segurança e 

Sustentabilidade alimentar frente à alta demanda populacional e os consequentes padrões de 

consumo. 

Nessa perspectiva, é possível observar que a temática possui caráter interdisciplinar, cuja 

correspondência circunscreve à saúde, à segurança alimentar, à agricultura, à economia, à 

Sustentabilidade e ao risco, pautado nas incertezas oriundas do uso insustentável de agrotóxicos e 

de sua influência na esfera de consequências desconhecidas. 

 Inclusive, a própria ideia de Sustentabilidade afigurada aos agrotóxicos demanda objeto de 

                                                        
3  Regulamentação sobre o uso de Agrotóxicos por intermédio da Comissão Europeia, disponível 

em:_<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN>. Acesso em: 8 
out. 2018. 

4  Regulamentação sobre o uso de Agrotóxicos, inclusive, por intermédio de legislação federal, conforme está disponível em: 
<https://www.epa.gov/pesticide-registration/about-pesticide-registration#laws>. Acesso em: 8 out. 2018. 

5  ONU. Agrotóxicos e outras substâncias químicas matam 193 mil pessoas no mundo por ano, diz ONU. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/agrotoxicos-e-outras-substancias-quimicas-matam-193-mil-pessoas-no-mundo-por-ano-diz-onu/>. 
Acesso em: 8 out. 2018. 
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debate, de modo a sustentar a crise da agricultura correspondente aos paradigmas ambientais, 

especialmente pela ausência de meios capazes de determinar os efeitos do uso na esfera geracional. 

Nesse sentido, Carson 6  em sua obra Primavera Silenciosa, ressalta a importância do 

conhecimento acerca da natureza dos pesticidas, devido a sua influência diante da íntima presença 

no cotidiano da vida, e ressalva sobre a necessidade da temática figurar entre as preocupações da 

Sociedade. A referida autora, ainda, adverte que “para que a vida se ajustasse a estas substâncias 

químicas, seria necessário tempo, numa escala que é apenas da Natureza; requerer-se-iam não 

somente os anos de vida de um homem, mas também da vida de gerações”.7  

No entanto, o uso de agrotóxicos se coaduna com à conjectura do capital e dos valores da 

industrialização em massa da produção, de modo a esculpir o estado de risco pautado na dualidade 

entre meio ambiente e a necessidade do consumo. Luiz Marques8 leciona que “as crises ambientais 

de nossos dias, desencadeadas justamente pelo êxito das Sociedades industriais em multiplicar 

incessantemente o excedente, não apenas impõe novas regras de escassez, mas sobretudo geram 

ameaças mais sistêmicas à nossa segurança”. 

Esse fator é exteriorizado no uso em massa de agrotóxicos frente a necessidade de se 

amoldar ao consumo industrial e aos crescentes “predadores naturais”. Bull e Hathaway9 destacam 

que o problema da resistência do uso de pesticidas nos predadores naturais contribui para a sua 

utilização demasiada, em virtude da necessidade da continuidade do plantio. No entanto, a crítica 

à esta proposição está configurada nessa resposta, por intermédio do aumento da dose ou da 

mudança para outro agente químico de maior potência.  

A expressão “predadores naturais” requer uma breve contextualização, especialmente pela 

visão ecológica frente a visão da Sociedade do consumo. Boff10 destaca que a ecologia transcende 

a tessitura da natureza e denota a conjectura das pluralidades do cerne social, notadamente 

caracterizada à Sociedade e à cultura.  Nota-se que a promoção de uma visão ecológica tem como 

escopo condicionar o ser humano na tutela da natureza, principalmente pelo protagonismo da 

gestão que o ser humano propaga diante da ciência e da técnica frente aos recursos naturais.  

                                                        
6 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 1969, p. 27. 

7 CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. p. 17.  

8 MARQUES, Luiz. Capitalismo e Colapso Ambiental. Campinas: Editora da Unicamp, 2015, p. 15.  

9 BULL, David; HATHAWAY, David. Pragas e venenos: agrotóxicos no Brasil e no Terceiro Mundo. Rio de Janeiro: Vozes, 1982.  

10 BOFF, Leonardo. Ecologia, mundialização e espiritualidade. Rio de Janeiro: Record, 2008.  
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No entanto, Acosta11 denuncia que “eis a contradição mais alarmante de nossa época. O 

progresso da ciência e da técnica aparentemente nos abriria um campo infinito de impossibilidades. 

Na realidade, porém, acabou restringindo nossos horizontes”. O iminente paradoxo estrutural traz 

a conotação da ausência de adequação do ser humano à finitude dos recursos naturais, de maneira 

que os escapes para promoção do consumo para o suprimento da demanda populacional, 

fundamenta-se nas inovações refletidas da técnica.   

Por consequência, compreender os fatores oriundos da regulação dos agrotóxicos e da 

agricultura sustentável reflete uma linha estrutural, constituindo-se objeto de debate nos contextos 

programáticos das ciências da vida social, de modo a repercutir nas preocupações sustentáveis na 

esfera planetária. Nessa conjuntura, importante averiguar os paradigmas da agricultura e do 

consumo sustentável na regulação internacional, destacadamente na contextualização dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fundamentados na agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas (ONU).  

Inicialmente, é importante registrar o Objetivo 2, a qual tem como enfoque a Fome Zero e a 

Agricultura Sustentável. Percebe-se que o escopo possui consonância com o Objetivo 12, 

concernente ao Consumo e Produção Responsáveis. A vinculação dos Objetivos 2 e 12 possuem 

caráter integrativo, perceptíveis pela análise da agricultura e dos seus reflexos na produção e pela 

necessidade de expandir os paradigmas alimentares a padrões de produção sustentáveis.12   

Nas palavras de Veiga 13  agricultura sustentável “indica o desejo social de práticas que 

simultaneamente conservem os recursos naturais e forneçam produtos mais saudáveis, sem 

comprometer os níveis tecnológicos já alcançados da segurança alimentar”.  No que concerne ao 

consumo e produção, vislumbra-se que “não há possibilidade de desenvolvimento sustentável sem 

a mudança dos padrões de consumo e produção. O consumo sustentável não tem a ver 

necessariamente em consumir menos, e, sim, consumir de forma eficiente”.  

Os parâmetros elencados pelos autores em estudo demonstram a necessidade de perquirir 

o equilibro ecológico na gestão da agricultura, vinculado ao contexto da produção, do consumo e 

                                                        
11 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Tradução de Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 

Literária/Elefante, 2016, p. 38.   

12  ONU. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 24 set. 2018. 

13 VEIGA, José Eli da. A agricultura no mundo moderno: diagnóstico e perspectivas. In: FIGUEIREDO, André (Coord.). Meio Ambiente 
no século 21: 21 especialistas falam da questão ambiental na sua área de conhecimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2003, p. 
208.  
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do lucro frente ao paradigma de equidade sustentável.  

Nesse sentido, para promover os Objetivos referidos, é necessário tratar o desenvolvimento 

por intermédio da harmonia entre economia, saúde e ecologia. Derani14 destaca que “na tentativa 

de conciliar a limitação de recursos naturais com o ilimitado crescimento econômico, são 

condicionados à consecução do desenvolvimento sustentável mudanças no estado da técnica e na 

organização social.”. 

Por consequência, efetivar o objetivo de uma agricultura sustentável vinculado ao manejo 

de agrotóxicos traduz o contexto da economia, notadamente na agroindústria, demandando a 

conscientização governamental e empresarial, frente a dualidade do lucro e a qualidade de vida. 

Na esfera da Sociedade capitalista a desvinculação entre o lucro e a qualidade de vida 

denuncia uma problemática no anseio da Sociedade industrial, de forma a suscitar a concepção de 

uma nova perspectiva estrutural de qualidade de vida, sob pena da Sociedade deixar de figurar no 

cerne do meio produtivo e virar refém do sistema15. 

Essa problemática pode ser externada nos óbices para a implementação dos objetivos e 

metas contidos na agenda 2030, eis que embora de suma importância, encontra os obstáculos nas 

searas institucionais governamentais internas, sob o prisma da ausência de percepção do plural no 

contexto social, para a esfera ecológica. Em sentido contrário às diretrizes e ao contexto 

programático internacional, o Brasil se tem apresentado como detentor da prática contumaz do uso 

de agrotóxicos, inclusive, utilizando-se de produtos banidos dos Estados Unidos e da Europa. 

Observa-se, que o Brasil configura um dos países que mais utiliza agrotóxicos no cultivo de 

produtos alimentícios. Possui uma legislação marco, ainda, de 1989, a Lei n. 7.802 e vivencia 

constantes impulsos reformistas para flexibilizá-la, segundo alguns em prol dos interesses do 

mercado. 

Preliminarmente, é pertinente destacar o paradigma legal dos agrotóxicos, contido no artigo 

2° da referida Lei, que conceitua: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores 

de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção 

de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, 

                                                        
14 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 113.  

15 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: WMP Martins fontes, 2009.  
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hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-

las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;16 

A nomenclatura da palavra agrotóxico, denota em sua esfera estrutural à algo negativo, 

tóxico, vinculado à agricultura, inclusive, a conotação transcende a nomenclatura e constitui objeto 

de reconhecimento da própria legislação regulamentadora.  

Extrai-se do artigo 8° da Lei n. 7.802/198917 que “a propaganda comercial de agrotóxicos, 

componentes e afins, em qualquer meio de comunicação, conterá, obrigatoriamente, clara 

advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente”.18 

Isto é, o risco é iminente, conhecido e programado. No entanto, é utópico pensar em sua 

extinção, especialmente, pelo seu efeito de eliminação de predadores ao alimento do ser humano, 

como relação interdependente da cadeia alimentar frente à demanda populacional. 

 No entanto, as benesses imediatas não possuem condão para a utilização indiscriminada de 

agrotóxicos, pelo contrário, é fator basilar para a construção de uma agricultura sustentável, com o 

manejo consciente do uso com o escopo de evitar maiores malefícios à Sociedade e ao meio 

ambiente.  

 Todavia, é importante trazer à discussão o Projeto de Lei n. 6.299 de 2002, considerado por 

alguns como o Projeto da “Lei do Veneno”. Percebe-se que a tramitação foi aprovada em comissão 

especial no corrente ano, conforme aponta os dados da Câmara de Deputados, à contramão das 

críticas, eis que o projeto tem sido algo de diversas objeções em virtude da flexibilização das 

diretrizes contidas para a regulação dos agrotóxicos.19 

                                                        
16 BRASIL. Lei 7802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem e rotulagem, transporte, 

armazenamento, comercialização, além da propaganda comercial, utilização, importação e exportação, destino final dos resíduos 
e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. Diário Oficial da 
União da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 de jul. de 1989. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm>. Acesso em: 27 de set. 2018. 

17  _______. Lei 7802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem e rotulagem, 
transporte, armazenamento, comercialização, além da propaganda comercial, utilização, importação e exportação, destino final 
dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. 
Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 de jul. de 1989. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm>. Acesso em: 27 de set. 2018. 

18  FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti. A regulação do uso dos agrotóxicos no Brasil: uma proposta para um Direito de 
sustentabilidade. 2013. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Santa Catarina.  

19 ______. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 6.299 de 2002, altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que 
dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 
Disponível em: <https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetraitacao?id Proposicao=46249>. Acesso em: 27 de set. 
2018.   
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O dossiê  Científico e Técnico contra o Projeto de “Lei do Veneno” (PL n. 6.229/2002) e a 

favor do Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos – PNARA (2018) 

realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva e pela Associação Brasileira de Agroecologia  

vem denunciar o projeto, em virtude da atenuação da importância de medidas à saúde e ao meio 

ambiente quanto ao projeto de registro e fiscalização do manejo de agrotóxicos, sob o pretexto da 

suposta desburocratização para produção de alimentos com conotação “mais segura”. 20 

Ressalta-se, ainda, à crítica a composição da Comissão Especial, a qual compõe-se 

majoritariamente por Deputados da “Bancada Ruralista”, de maneira que em suas prestações de 

contas ao TSE, há contundentes financiamentos de campanha oriunda da Indústria Química e pelo 

Agronegócio21. 

Em oposição ao referido Projeto, oportuno destacar, o Projeto de Lei n. 6.670 de 2016, que 

institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos – PNARA, que de igual modo encontra-se em 

tramitação. De acordo com o artigo 1°, do referido Projeto, a legislação tem como escopo a redução 

progressiva do uso de agrotóxicos, com o objetivo de contribuir para a promoção de saúde e de 

Sustentabilidade ambiental, para a produção de alimentos saudáveis.22 

Nota-se pelas deliberações que o tema se encontra controvertido em sua esfera estrutural, 

de maneira à demonstrar as vertentes do progresso econômico frente a esfera da Sustentabilidade 

ambiental e alimentar, eis que o temática dos agrotóxicos apresenta elevada complexidade 

científica e, repercute intensamente em diversos Direitos humanos e fundamentais como à vida, à 

saúde, ao meio ambiente, ao desenvolvimento e à propriedade. Afeta diretamente e 

indistintamente a generalidade das pessoas, bem como impacta no equilíbrio ecológico e 

praticamente toda a teia da vida.  

Sua análise profunda e, consequente, eleva à potência a necessidade de um saber 

interdisciplinar e testa o que o Direito Ambiental desenvolveu de mais sofisticado em termos de 

                                                        
20 ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva); ABA (Associação Brasileira de Agroecologia). Dossiê científico e técnico contra 

o Projeto de Lei do Veneno (PL 6.229/2002) e a favor do Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos 
– PNARA. Disponível em: <https://www.abrasco.org.br/site/wpcontent/uploads/ 2018/05/ Dossi %C3%AA_PL-Veneno_PL-
PNARA_Final-1.pdf>. Acesso em 27 de set. de 2018.  

21 ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde Coletiva); ABA (Associação Brasileira de Agroecologia). Dossiê científico e técnico contra 
o Projeto de Lei do Veneno (PL 6.229/2002) e a favor do Projeto de Lei que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos 
– PNARA. Disponível em: < https://www.abrasco.org.br/site/wpcontent/uploads/2018/05/Dossi%C3%AA_PL-Veneno_PL-
PNARA_Final-1.pdf>. Acesso em 27 de set. de 2018. 

22 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 6670/2016, institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos - PNARA, e dá 
outras providencias. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120775>. 
Acesso em: 27 de set. 2018.  
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institutos e de princípios, pois envolve a tensão constante entre risco, técnica e Direito.  

 

2. RISCO, TÉCNICA E DIREITO: PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

O tema realça a necessidade de uma epistemologia interdisciplinar para a produção do 

conhecimento ambiental, a partir de uma nova racionalidade para a compreensão da intensa inter-

relação entre natureza e técnica. Em especial de como o Direito, enquanto ciência social aplicada e 

não mera técnica de controle social, recepciona e interfere ou tenta interferir nesta relação 

dinâmica. 

Como ponto de partida é oportuno esclarecer o significado da categoria natureza e 

ambiente, nos termos em que são adotadas neste escrito. Conforme Ribeiro e Cavassan 23 , a 

natureza pode ser compreendida como um complexo de entidades reais, as quais são passíveis 

de pensamento por meio da percepção. Essa mesma entidade ao ser representada por uma mente, 

passa a constituir o ambiente e este é assim compreendido, não é mera soma dos meios ambientes 

de espécies conhecidas, mas por ser uma abstração humana.  

Nessa perspectiva conceitual, enfatiza-se a dimensão construtiva da categoria ambiente, 

fruto de elaboração histórica, dotado também significação social, destacando-se o protagonismo 

humano na sua construção de sentido. 

Um dos maiores dilemas do atual momento histórico é a influência da técnica nas mais 

diversas perspectivas da vida, inclusive na produção da ciência. É no mundo da técnica que são 

desenvolvidas as novas tecnologias utilizadas na produção de agrotóxicos. Conforme Cupani24, a 

própria ideia de tecnologia já pressupõe a noção de ciência, uma vez que essa é entendida como a 

associação da técnica com a ciência. Para o referido autor a Tecnociência, também concebida como 

ciência pós-acadêmica, não é simplesmente fazer ciência lançando mão de algum recurso 

tecnológico. Essa condição já “atravessa” o sentido de ciência há muitos anos e, inclusive, permitiu 

avanços impensados sem a utilização do recurso tecnológico.  

A técnica repercute também na natureza. Explica Galimberti25 que a natureza não estabelece 

                                                        
23 RIBEIRO, Job Antônio Garcia; CAVASSAN, Osmar. Os conceitos de ambiente, meio ambiente e natureza no contexto da temática 

ambiental: definindo categorias. Góndola, Enseñanza y aprendizage de las Ciencias. V. 8, n. 2, jul-diciembre, 2013. pp. 62-76.  

24 CUPANI, Alberto. Filosofia da tecnologia: um convite. Editora da UFSC, 2011. Cap.1 “Tecnologia: uma realidade complexa”. 

25 GALIMBERTI, U.  Técnica e natureza: a inversão de uma relação. Trad. de S. A. Acessível eletronicamente em: Socitec e-prints, vol 
1. n. 1, jan-jun 2005. 
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mais leis como na antiguidade, mas é submetida às leis. Essa alteração de perspectiva, contraria a 

ética de Aristóteles ou de Platão que não permitem pensar a natureza como “responsabilidade 

humana”. Essa alteração transforma a natureza em objeto submetida à técnica e isso fica muito 

evidente quando se interfere drasticamente nos ciclos naturais de produção de alimentos. 

Apesar de diversas perspectivas pessimistas da técnica Feenberg,26 exibe uma visão mais 

“otimista”, como uma espécie de “salvação”, logo, uma perspectiva “prometeica”.  

Apesar das perspectivas de objetivação trazidas pela revolução da técnica, a linguagem é e 

continua a ser a dimensão que nos caracteriza como humanos ainda que tecnicamente humanos. 

Nesta perspectiva, Assmann27 aborda de maneira instigante o tema do pós-humanismo e, a 

partir das ideias de Hermínio Martins, adverte que em razão da evolução tecnológica há uma 

superação do humanismo, homem se torna máquina e está sujeito a um processo de coisificação. 

Não há propriamente a morte do homem, mas a morte do homem do iluminismo e do humanismo, 

isso é o fim do antropocentrismo. 

Exatamente essa ruptura é que pode ser também articulada pelo Direito que não deve estar 

a serviço apenas da dignidade humana, mas possui, inclusive, um papel fundamental de acolher, 

atribuir valor intrínseco e sentido pleno a todos os componentes da grande teia da vida. 

O aporte de novas reflexões epistêmicas e hermenêuticas sobre a categoria meio ambiente 

na perspectiva do Direito é um labor científico que requer sensibilidade para a acolhida dos avanços 

teóricos e institucionais observados nas últimas décadas, especialmente após a convenção da Rio 

92, apesar de crises de descontinuidade e de retrocessos na implementação prática.  

Além disso, é fundamental que se consolide um Direito vivo, com elevada eficácia social. Isso 

porque conforme destaca Garapon28 “um Direito demasiado ideal é muitas vezes inaplicável, de 

modo tal que o distanciamento entre o Direito dos livros e o Direito vivido tornou-se perigoso”, 

distorção entre o que a lei determina e o que a prática realiza causa uma “anomia”, decorrente não 

da ausência do Direito, mas do seu “caráter demasiado abstrato”.  

O saber jurídico, também, não pode ser monolítico, encapsulado, paroquial ou da caserna. 

                                                        
26 FEENBERG, Andrew. Entrevista por Pablo R. Mariconda e Fernando Molina. Scientiae Studia, S. Paulo, v. 7, n. 1, 2009. 

27 ASSMANN, Selvino. O ser humano como problema: por um humanismo trágico e cristão. In: ROCHA, M.Inês. Humanismo e Direitos. 
Passo Fundo, Berthier, 2007. 

28 GARAPON, Antoine. Bem Julgar: ensaio sobre o ritual judiciário. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 180.  
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Muitas vezes desconectado da realidade social subjacente da qual é a própria razão de existir e com 

enorme distanciamento entre a realidade social e o mundo idealizado. Deve antese servir como uma 

estratégia promocional. Não apenas técnica de controle impositivo e rígido, mas instância 

mediadora do acontecer dinâmico das práticas sociológicas que são intrinsecamente muito mais 

flexíveis. Tudo sob pena de o Direito “acabar se afastando, cada vez mais, da estória real e 

completa.”29  

A mediação da técnica e a disciplina do seu uso socialmente consequente e respeitoso para 

com a natureza e o meio ambiente é um dos principais desafios a serem implementados, também, 

por intermédio do Direito para a adequada gestão dos riscos. 

Na temática dos agrotóxicos o papel do Direito é ainda mais realçado, pois o objetivo da 

técnica estará muito mais comprometido com a melhoria dos resultados, ou seja, da produção e da 

renda. Caberá ao Direito orientar, disciplinar e limitar o uso da técnica para que esta seja aplicada 

em harmonia ou com o menor impacto possível no conjunto de valores e Direitos fundamentais 

reconhecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Assim, no contexto de uma Sociedade caracterizada por riscos difusos e multiplicados, a 

técnica precisa ser guiada e mediada pelo Direito. Direito este não mais enquanto técnica de 

controle e punição, fundada nos valores liberais, mas de um Direito orientado e induzido pela 

Sustentabilidade. 

 

3. A SUSTENTABILIDADE COMO NOVO PARADIGMA DO DIREITO E A GESTÃO DOS RISCOS 

ALIMENTARES 

Na atual quadra da história o Direito é chamado para regular demandas dotadas de extrema 

complexidade técnica e com elevado potencial de impacto na vida das pessoas e nos ecossistemas, 

como é o caso da regulação dos agrotóxicos. 

Não se pode conceber mais a proteção intransigente e radicalizada de um único bem jurídico, 

pois diversos estão em constante rota de colisão, inclusive com escalas temporais e de risco 

diferenciadas.  

                                                        
29 GEERTZ, Clifford. O Impacto do Conceito de Cultura sobre o Conceito de Homem. In: GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978. 
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A Sociedade hipercomplexa exige diálogo e mais vínculos entre os diversos campos do saber. 

A Ciência do Direito está sendo atropelada pelas outras Ciências, que possuem seus “tempos” muito 

mais desenvolvidos e adequados à atual realidade. O Direito precisa urgentemente do seu arsenal 

teórico idealizado para a modernidade que muito contribuiu e justificou profundas e desumanas 

desigualdades em nome do liberalismo capitalista. 

Já na metade do século XX, eram iniciados os debates sobre desenvolvimento sustentável e, 

depois, sobre Sustentabilidade. Durante as décadas seguintes essas duas categorias acabaram por 

se fundir. Uma de suas bases foi o importante documento da Comissão do Meio Ambiente das 

Nações Unidas, organizado por Gro Harlem Drundtland30, na época presidente da Comissão Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento, intitulado “Nosso Futuro Comum” e mais conhecido como 

“Relatório Brundtland”. Esse documento marcou o ponto de inflexão no processo de 

institucionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, que – até então – era apenas uma 

mera discussão acadêmica e a partir desse momento passou a fazer parte das principais pautas 

mundiais. 

Além disso, o “Relatório Brundtland” trouxe a definição mais difundida do termo 

desenvolvimento sustentável, como sendo aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades da 

atual geração sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias 

necessidades31.  

Assim, o que começou como desenvolvimento sustentável passou a evoluir rapidamente 

para a consolidação da Sustentabilidade como valor geral fundante e que cada vez mais ganha força 

como paradigma balizador de todas as Ciências. 

A liberdade como meta valor está em acelerado processo de reconfiguração à condição de 

um valor civilizatório importante, porém, não mais aquele destinado a matizar todas as atividades 

científicas. Assim como o Direito, as demais Ciências estão envolvidas nessa transição 

paradigmática. É sempre fundamental notar que o Direito que deve ser produzido com base no 

paradigma da Sustentabilidade será, evidentemente, muito diferente do Direito que foi produzido 

quando a liberdade o orientava enquanto força geratriz axiológica.  

                                                        
30 Gro Harlem Brundtland, diplomata e médica norueguesa e líder internacional em desenvolvimento sustentável e saúde pública. 

Foi membro do Partido dos Trabalhadores da Noruega. 

31 AGUADO MORALEJO, Itziar; ECHEBARRIA MIGUEL, Carmen; BARRUTIA LEGARRETA, José Mª. El desarrollo sostenible a lo largo de 
la historia del pensamiento económico. Revista de Economía Mundial, Huelva, España, n. 21, p. 87-110, 2009. 
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Aliás, é muito clara a convivência de paradigmas, atualmente. O paradigma moderno, a 

liberdade, vai demonstrando sua insuficiência para dar fundamento às concepções científicas e o 

possível paradigma pós-moderno chega mostrando sua capacidade de orientar a criação de bases 

teórico-científicas suficientes para transformar os movimentos da Sociedade hipercomplexa em 

elementos para a criação de alternativas teóricas para as diversas Ciências.  

Necessita-se de implementação simultânea do paradigma moderno e do pós-moderno do 

Direito, a busca por âmbitos cada vez mais amplos de liberdade e a limitação desta mesma liberdade 

em função de se promover a Sustentabilidade. É, mutatis mutandis, o que chamamos de 

“republicanização da globalização,” 32  com uma efetiva busca da Justiça Ambiental, ou seja, 

distribuição da riqueza e reequilíbrio ambiental. 

Nesse cenário da história civilizacional, o grande desafio dos seres humanos será provar que 

conseguem evoluir do individualismo liberal, passando pelas experiências de igualdade relativa dos 

estados de bem-estar, para alcançar a Sustentabilidade. 

A ideia historicamente consolidada de um Direito baseado na completude, coerência e não 

contradição, já não é mais suficiente para o enfrentamento dos desafios da Sociedade de Risco. A 

crise contemporânea do Estado de Direito e da Justiça requer, também, a reformulação do 

pensamento jurídico com a superação dialética do paradigma moderno.33 E deve-se anotar que não 

pode haver, a partir do novo paradigma pós-moderno, espaços para a miséria e a pobreza 

consentidas ou impostas, conforme pautas prioritárias eleitas pela ONU como Objetivos do Milênio. 

Nesse contexto, incumbe ao Direito a tarefa de qualificar axiologicamente o agir humano não 

apenas na perspectiva do comportamento responsável intersubjetivo e comunitário, mas também 

enquanto um compromisso ético alargado, exercido em longo prazo, tanto em benefício e em 

atenção das futuras gerações como, inclusive, de toda a comunidade de vida.  

Quando está em pauta a ampliação da oferta de alimentos para saciar a fome de milhões, 

também se está levando em consideração o Direito fundamental à vida. Evidentemente que esta 

finalidade nobre não pode justificar o comprometimento de outros Direitos humanos e 

                                                        
32  BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. A possibilidade da justiça transnacional na globalização democrática. Revista Novos 

Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 15, n. 3, p. 432-446, dez. 2010, p. 380.  

33 ARNAUD, André-Jean. Entre modernité et mondialisation: leçons d’histoire de la phisosophie du droit et de l’État. 2. ed. Paris: 
L.G.D.J, 2004, p. 238.  
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fundamentais, destacadamente o meio ambiente, com o uso indiscriminado e inseguro de 

agrotóxicos. 

A tomada de decisão neste sensível tema, caracterizado pela insegurança, exige ampla 

ancoragem científica, critérios de ponderação abrangentes, ancoragem constitucional e nos 

critérios de Sustentabilidade e sensibilidade para os bens com ampla repercussão planetária e de 

suporte da vida.  

Todas as variáveis intervenientes devem ser criteriosamente sopesadas e avaliadas; o 

instrumental técnico do Direito não pode prescindir do aporte de outros campos do saber e nem do 

forte substrato ético subjacente aos diversos interesses implicados. 

 

CONSIERAÇÕES FINAIS 

O complexo tema da regulação dos agrotóxicos, aproxima e tenciona diversas perspectivas 

da técnica e das Ciências e requer respostas mais sofisticadas do Direito. 

A efetiva proteção do meio ambiente, auxiliada também pelo Direito, depende 

decisivamente da contribuição que pode e deve emergir das Ciências Humanas e Sociais. Necessita-

se de um saber qualificado, plural e acolhedor; de base epistêmica necessariamente interdisciplinar. 

A crise do Estado e do Direito Moderno impõe novas teorizações acerca da produção e 

aplicação do Direito, as quais não necessariamente precisam estar vinculadas a paradigmas como o 

da liberdade e da igualdade. A necessária perspectiva integrada e holística das novas demandas 

transnacionais, reivindica um paradigma mais versátil e que acolha as dimensões: social, política, 

econômica ambiental e tecnológica. 

Nessa perspectiva, a aproximação teórica e prática dos sistemas jurídicos, das culturas e das 

disciplinas, representa na atual quadra da história uma possibilidade de respostas mais apropriadas 

para as novas e complexas demandas.  

A Sustentabilidade, nas suas múltiplas dimensões, deve servir como ponto de partida e 

critério referencial nas escolhas e decisões envolvendo o complexo tema dos agrotóxicos, até 

mesmo como salvaguarda para que o Direito não seja subjugado pela técnica. 
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AGROTÓXICOS: UMA AMEAÇA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA 

 

Paulo Márcio Cruz1 

Marcelo Buzaglo Dantas2 

Rafaela Borgo Koch Schlickmann3 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo geral o estudo da poluição das Águas por Agrotóxicos 

como ameaça ao Direito Fundamental à Água. Para tanto, apontam-se como objetivos específicos 

estudar a afirmação dos Direitos Fundamentais, bem como o caráter de fundamentalidade do Meio 

Ambiente e da Água, evidenciando-se, ainda, como os Agrotóxicos poluem as Águas e 

comprometem a salvaguarda do Direito Fundamental à Água.   

Nesse contexto, o problema central abordado na presente pesquisa provocou o seguinte 

questionamento: Os Agrotóxicos poluem as Águas e se apresentam como ameaça ao Direito 

Fundamental à Água?   

Com relação à metodologia empregada, adotou-se o método indutivo de pesquisa, sendo 

que, em suas diversas fases, foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, do conceito 

operacional e da pesquisa bibliográfica.  

 

1. A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Um Estado Democrático de Direito não se vislumbra sem o reconhecimento de Direitos 

                                                        
1 Pós-doutor em Direito do Estado pela Universidade de Alicante, na Espanha, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) e mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela mesma instituição. Coordenador e professor do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Professor visitante nas 
universidades de Alicante, na Espanha, e de Perúgia, na Itália. E-mail: pcruz@univali.br 

2 Advogado. Mestre e Doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC-SP. Pós-Doutor em Direito Ambiental, Transnacionalidade e 
Sustentabilidade pela UNIVALI/SC (Bolsista CAPES). Professor visitante da Universidad de Alicante e da Widener University – 
Delaware Law School e dos Cursos de Pós-Graduação em Direito Ambiental da PUC-SP, PUC-RJ, UNISINOS, UNIVALI e CESUSC. 

3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Mestre em Ciência Jurídica pela 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e Especialista em 
Direito Processual Civil pela mesma instituição. Professora da Graduação nos cursos de Direito e de Gastronomia na Universidade 
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Fundamentais, que devem se estender a todos os indivíduos, provendo-lhes as mínimas garantias 

essenciais por sua condição inerente de serem humanos. 

A história dos Direitos Fundamentais está atrelada ao surgimento do Estado constitucional, 

“cuja essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade 

da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem”. 4  

Antonio Enique Pérez Luño 5  registra que o termo Direitos Fundamentais decorreu da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, sendo tais prerrogativas 

consideradas direitos humanos positivados nas constituições estatais, considerando-os, pois, o 

resultado das exigências da filosofia dos direitos humanos com sua configuração normativa no 

direito positivo.6 

A positivação dos Direitos Fundamentais, assim, decorre de intensa e progressiva evolução 

da afirmação dos Direitos Humanos, que atravessou séculos de luta até que a Declaração Universal 

de Direitos Humanos de 1948 proclamasse, a nível internacional, a liberdade, a igualdade e a 

dignidade de todos os homens ao nascer, estatuindo direitos iguais e inalienáveis a todos os 

indivíduos.7 

Nesse sentido, Robert Alexy 8  diferencia Direitos Fundamentais de Direitos Humanos 

asseverando que estes últimos adquirem caráter positivo por meio dos Direitos Fundamentais, 

devendo a compreensão destes seguir, essencialmente, as regras gerais da interpretação jurídica. 

José Joaquim Gomes Canotilho9 distingue os institutos concebendo os Direitos Humanos 

como válidos a todos os povos e em todos os tempos, enquanto os Direitos Fundamentais são 

garantidos jurídico-institucionalmente, com limitação de tempo e espaço, vigendo em determina 

ordem jurídica concreta.  

Na concepção de Luigi Ferrajoli10 , Direitos Fundamentais são direitos subjetivos que se 

                                                        
4 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

p. 42. 

5 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 7 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2001. p. 30. 

6 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 7 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2001. p. 31. 

7UNITED NATIONS. Universal Declaration of Human Rights. Disponível em: ttp://www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights. 

8 ALEXY, Robert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Tradução de Carlos Bernal Pulido. 
Colômbia: Universidad Externado de Colômbia, 2003. p. 34-35. 

9 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da constituição. 7. ed., 2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003. p. 393.  

10 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela 
Cademartori, et al. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 37. 
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voltam a todos os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, sujeitando-se a uma 

norma jurídica positiva. 

Para Norberto Bobbio11, não há Direito Fundamental por natureza, compreendendo que o 

rol de direitos do homem permanece em constante modificação, atendendo interesses e 

necessidades das classes que alternam o poder, de forma que “o que parece fundamental numa 

época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e outras 

culturas”. 

Parece claro, todavia, que os Direitos Fundamentais assim se denominam por se revelarem 

condições mínimas ao homem desde seu nascimento, sem as quais o indivíduo não consegue existir 

ou se desenvolver, ou, ainda, tornar-se útil à humanidade.12 

E mais do que isso: os Direitos Fundamentais devem ser concebidos como valores máximos 

e, portanto, reconhecidos e garantidos, uma vez que a minoria jamais se tornará maioria sem a 

observância desses direitos.13  

Em síntese, pode-se afirmar que Direitos Humanos e Direitos Fundamentais detêm as 

mesmas premissas, diferenciando-se apenas no tocante à sua aplicação, visto que os primeiros 

estão ligados a documentos de direito internacional, em caráter universal, independentemente de 

vincularem-se ou não à ordem constitucional pátria, e, os últimos são direitos do ser humano 

positivados no direito constitucional de determinado Estado.14  

Das lições de Gregorio Peces-Barba Martinez 15  depreende-se a trajetória evolutiva dos 

Direitos Fundamentais, desde sua origem até o denominado trânsito à modernidade 16 , 

compreendendo processos de positivação, generalização, internacionalização e especificação, que 

                                                        
11 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 38.  

12 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 7. 

13 HABERLE, Peter. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la ley fundamental de Bonn. Trad. De 
Joaquín Brage Camazano. Madrid: Editorial Dykinson, 2003. p. 7-20. 

14 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9 ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
p. 35-36. 

15 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de derechos fundamentales: teoria general. Madrid: Imprenta Nacional del Boletín 
Oficial del Estado, 1995. p. 145 

16 “[...] Com relação à expressão trânsito à modernidade, o professor Gregorio Peces-Barba justifica sua utilização [...] o trânsito à 
modernidade é um momento revolucionário, de profunda ruptura, mãos ao mesmo tempo importante elementos de sua realidade 
já se anunciavam na Idade Média, e outros elementos tipicamente Medievais sobreviveram ao fim da Idade Média, neste trânsito 
à modernidade e até o século XVIII, aparecerá a filosofia dos direitos fundamentais, que como tal, é uma novidade histórica do 
mundo moderno, que tem sua gênese no trânsito à modernidade, e que, por conseguinte, participa de todos os componentes 
desse trânsito já sinalizados [...]”. In: GARCIA, Marcos Leite; MELO, Osvaldo Ferreira de. Reflexões sobre o conceito de direitos 
fundamentais. In: Revista Eletrônica Direito e Política. v. 4., n. 2, 2º quadrimestre de 2009. Disponível em: 
www.univali.br/direitoepolitica. 
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foram marcados, progressiva e respectivamente, pela discussão filosófica até que se chegasse à 

positivação do Direito; pelo reconhecimento de alguns direitos a todos, sem que se fizesse distinção 

de classes; pela tentativa de difundir tais direitos a todos os ordenamentos e alcançando uma 

validade jurídica universal e, por fim, pela especificação do direito, que associa destinatários 

genéricos aos titulares de direito em situações concretas e acaba por ensejar o surgimento de novos 

direitos, como direitos de fraternidade, solidariedade, entre outros.17 

No ordenamento jurídico brasileiro, foi somente com a Constituição de 1988 que os Direitos 

Fundamentais foram, de fato, consagrados, como resultado da redemocratização do país após anos 

de ditadura militar. 

Dentre as inovações contidas na Constituição de 1988, Ingo Wolfgang Sarlet18  aponta a 

utilização da terminologia “direitos e garantias fundamentais”, bem como a positivação de tais 

direitos no início do texto constitucional, além de ressaltar as cláusulas pétreas do artigo 60 da 

Constituição como garantidoras de tais direitos, impedindo-se a supressão de preceitos 

fundamentais. 

A partir de então, a Constituição de 1988 promoveu um catálogo de direitos e garantias 

fundamentais além daqueles expressamente previstos em seu texto, evidenciando-se uma forma 

de constitucionalismo cumulativo no que concerne aos direitos e garantias, “notadamente no que 

diz respeito ao fato de que aos primeiros direitos civis e políticos somaram-se os direitos 

socioambientais e culturais, tudo a desembocar [...] de um Estado de Direitos”.19 

Nesse contexto, o artigo 225, caput20, da Constituição Federal de 1988 consagrou o Direito 

Fundamental ao Meio Ambiente, posicionando-se na vanguarda no que diz respeito à proteção 

ambiental, ensejando a consequente concepção da Água como tal. 

 

 

                                                        
17 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de derechos fundamentales: teoria general. Madrid: Imprenta Nacional del Boletín 

Oficial del Estado, 1995. p. 145-155. 

18 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
p. 77 

19 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988. 9. ed. rev. atual. 2 tir. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 118-119. 

20 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
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2. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE E À ÁGUA 

A concepção da Água como Direito Fundamental pode ser entendida como uma 

consequência do direito a um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado. 

Importa ressaltar, contudo, que a proteção ao Meio Ambiente custou a fazer parte das 

principais pautas dos organismos internacionais e, por conseguinte, do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Nos tempos pregressos, o homem não julgava necessária a proteção do ambiente natural, 

dada a perspectiva de uma força da natureza capaz de manter o equilíbrio ecológico por si só, além 

da baixa densidade populacional, que fazia com que o Meio Ambiente natural não se encontrasse 

tão degradado como nos tempos atuais.21  

Foi somente na segunda metade do século XX, como resultado do Segundo Pós-Guerra, que 

o Meio Ambiente passou a ser objeto de preocupação, sendo a década de 60 considerada, então, o 

embrião da consciência ambiental, acarretando a proteção jurídica pertinente, inclusive dos 

organismos internacionais.22  

A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano de 1972 foi o primeiro 

documento internacional que proclamou a proteção do ambiente como uma questão fundamental, 

enunciando que “o homem, ao lado dos direitos fundamentais à liberdade e à igualdade, tem o 

direito fundamental ao desfrute de condições adequadas em um meio cuja qualidade lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar”.23  

Referida declaração constituiu um marco na proteção ambiental, promovendo uma nova 

mentalidade no sentido de vincular o direito a um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado à 

premissa dos direitos humanos fundamentais.24 

Com o advento da Declaração de Estocolmo, uma série de outros eventos e documentos 

internacionais se seguiram, cujo conteúdo prestigiava a questão ambiental e visava estabelecer 

diretrizes para a sua proteção. 

Dentre eles, destacam-se a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos de 1981; o 

                                                        
21 SOARES, Guido Fernando Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri, Sp: Manole, 2003. p. 15. 

22CHIUVITE, Telma Bartholomeu Silva. Direito ambiental. São Paulo: Barros, Fischer & Associados Editora, 2010. p. 16. 

23 GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. Direito fundamental ao ambiente. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005. p. 35. 

24 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p. 57. 
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Relatório Brundtland de 1987, conhecido como “Nosso Futuro Comum”; a Agenda 21, como 

produto da Conferência do Rio de Janeiro – ECO-92; a Rio + 10, realizada em 2002 e a Rio + 20, 

realizada em 2012, cujo texto final foi denominado “O Futuro que Queremos”.25 

 É certo que, a partir da Declaração de Estocolmo, a proteção ambiental ganhou projeção por 

meio da normatização constitucional de ordenamentos jurídicos que, embora não contemplem 

expressamente o Meio Ambiente ecologicamente equilibrado como um Direito Fundamental, 

reconhecem a necessidade de efetiva tutela através de dispositivos que determinam a salvaguarda 

desse bem e remetem à responsabilidade do Estado e da coletividade em relação à sua 

preservação.26  

Por Meio Ambiente pode-se compreender, por conseguinte, “o conjunto de condições, leis, 

influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas”.27 

Para José Afonso da Silva28, o conceito de Meio Ambiente abarca toda a natureza, “bem como 

os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 

naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico”. 

Ao contextualizar o direito ao Meio Ambiente nas dimensões dos Direitos Fundamentais, 

Zulmar Fachin e Deise Marcelino da Silva29 ponderam que ele está inserido naqueles de terceira 

dimensão, pautados na solidariedade, asseverando que a titularidade de tais direitos pertence a 

milhares de pessoas, considerando o Meio Ambiente um exemplo destacado, posto que, uma vez 

degradado, não se consegue limitar seu impacto, que pode se projetar a proporções incalculáveis.  

Por consequência, o Direito Fundamental ao Meio Ambiente alcança proteção de caráter 

transfronteiriço, em virtude da globalidade que a degradação ambiental atinge, razão pela qual “os 

direitos de terceira dimensão, especialmente o direito ao ambiente, são denominados usualmente 

como direitos de solidariedade ou fraternidade, já que acarretam implicações de escala global”.30   

                                                        
25 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 4. ed. revista e atualizada. São Paulo: Atlas, 2015. p. 57. 

26 YARZA, Fernando Simón. Medio ambiente y derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2011. p. 44. 

27 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981.  

28 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 20. 

29  FACHIN, Zulmar; Silva, Deise Marcelino da. Acesso à água potável: direito fundamental de sexta dimensão. Campinas, SP: 
Millenium Editora, 2012. p. 70-71 

30 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco 
jurídico constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 150. 
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O Direito Fundamental a um Meio Ambiente equilibrado, assim, deve ser concebido além da 

sua positivação em textos internacionais e constitucionais, ampliando sua concepção de forma 

inerente à natureza humana.31 

Antonio Herman Benjamin 32  explica que foi a partir da década de 70 que os sistemas 

constitucionais reconheceram o ambiente como objeto de tutela específica, consolidando, 

posteriormente, o Direito Ambiental. 

No Brasil, a proteção ambiental apresentou maior destaque a partir dos anos 80, com o 

advento da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 198133, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, e através da Constituição Federal de 1988, que preceituou o direito dos homens à fruição 

de adequadas condições de vida em um ambiente ecologicamente equilibrado em seu artigo 225.34 

O Direito Ambiental, consequentemente, sedimentou-se ante à necessidade de uma tutela 

jurídica do Meio Ambiente, por meio de normas capazes de impor limites e induzir o 

comportamento humano por meio de instrumentos econômicos, no intuito de salvaguardar os 

recursos naturais, evitando, pois, seu perecimento e promovendo a responsabilização daqueles que 

inobservam as normas.35   

Sendo o Direito Ambiental a disciplina jurídica capaz de regular e direcionar a conduta 

humana ao uso racional dos recursos naturais 36 , e atribuindo-se ao mesmo o caráter de 

fundamentalidade, a configuração da Água como Direito Fundamental apresentou-se como uma 

consequência dessa perspectiva. 

A Água, recurso natural essencial à vida humana, além de componente biológico, constitui 

elemento de elevada carga simbólica, dados os valores socioculturais que nela se baseiam.37 38 

                                                        
31 GARCÍA, José Francisco Alenza. Manual de derecho ambiental. Navarra, ES: Universidad Publica de Navarra, 2001. p. 94. 

32 BENJAMIN, Antonio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da constituição brasileira. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (Org.) Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 60-61. 

33 BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

34 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. 

35 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 6. 

36  MORELLO, Augusto M.; CAFFERATTA, Néstor A. Visión procesal de cuestiones ambientales. 1 ed. Buenos Aires, Argentina: 
Rubinzal-Culzoni Editores, 2004. p. 21. 

37 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional e no direito brasileiro. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 1. 

38 “A água sempre foi ponto de interseção comum entre todas as civilizações. E não somente pela sua importância biológica, mas por 
ser elemento essencial do desenvolvimento cultural, agrícola, militar e religioso das diversas civilizações que habitaram e habitam 
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Além disso, ela promove bem-estar social e se revela imprescindível à articulação 

socioeconômica, haja vista a dependência humana da Água no que diz respeito à sua qualidade e 

quantidade, para uma série de finalidades.39  

O mau uso da Água, no entanto, vem acarretando o esgotamento desse recurso natural, 

apresentando consequências absolutamente prejudiciais em todo o planeta. 

As causas da crise hídrica são inúmeras e, embora não constitua objeto da presente pesquisa, 

convém destacar que fatores naturais e humanos contribuem para o seu esgotamento. 

Nesse sentido, a distribuição geográfica desigual da Água, a instabilidade climática, a 

desertificação, a poluição, a ausência de saneamento básico, o desperdício, o crescimento 

populacional e o consequente consumo insustentável apresentam-se como fatores que contribuem, 

e muito, para a crise hídrica se agravar dia a dia.40 

Por tal razão, a proteção das Águas passou a se destacar como medida emergencial, sob pena 

de o ser humano não mais poder contar com esse recurso natural, ou não dispor de qualidade e 

quantidade necessárias. 

O reconhecimento da Água como um Direito Fundamental, contudo, passou por diversas 

etapas até encontrar maior amparo, tendo sido reconhecida como tal pela comunidade 

internacional há pouco tempo. 

 Na década de 70 se observou o surgimento de documentos que contemplaram o tratamento 

jurídico da Água doce, motivados pelo aumento da poluição que se vislumbrava no globo.41 

  A Convenção de Ramsar, de 1971; a Declaração de Estocolmo, de 1972; o Programa 

Hidrológico Internacional criado pela UNESCO em 1975; a Carta de Montreal sobre a Água Potável 

e Saneamento, de 1990; a Convenção de Helsinki, de 1992 e a Agenda 21, decorrente da Eco-92, 

são apontados como alguns dos documentos e iniciativas internacionais que se voltaram à proteção 

                                                        

o planeta, desde as mais remotas eras”. In: AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas: o regime jurídico da água doce no 
direito internacional e no direito brasileiro. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 1. 

39 IRUJO, Antonio Embid. El uso urbano del agua – consideraciones generales. In: IRUJO, Antonio Embid (Org.). Agua y ciudades. 
Madrid: Editorial Civitas, 2012. P.  

40 BARLOW, Maude. Água – futuro azul: como proteger a água potável para o futuro das pessoas e do planeta para sempre. São 
Paulo: M. Books do Brasil Editora, 2015. 

41 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional e no direito brasileiro. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 106-111. 
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dos Recursos Hídricos.42  

Importa ressaltar, entretanto, que, ainda que esses e outros documentos tenham promovido 

a discussão acerca da proteção da Águas, nenhum deles assinalou, de forma expressa, o acesso à 

Água potável como um Direito Fundamental. 

Apesar disso, de forma implícita se observa essa característica entre tais documentos, uma 

vez que os direitos à vida, à saúde, ao ambiente, pressupõem, de forma inerente, o direito de acesso 

à Água potável, sem a qual nenhum dos demais se realiza. 

Por conseguinte, a Resolução 64/29243, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 28 de 

julho de 2010, reconheceu em seu texto o direito à Água potável e o direito ao saneamento básico 

como direitos humanos fundamentais.44  

Em 2012, a Organização dos Estados Americanos (OEA) adotou a Resolução Ag/doc.5242/12, 

aprovando a Carta Social das Américas, reconhecendo ”a água como fator fundamental para a vida 

e para o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental”45. 

O Direito Fundamental à Água, assim, deve ser assegurado a todos por meio do acesso à 

Água potável e limpa, impondo-se ao Poder Público as medidas necessárias à garantia desse recurso 

em tais condições, tratando, em verdade, de questão de justiça, e não de caridade.46  

Ainda assim, a realidade atual revela um quadro bastante alarmante no que tange à 

disponibilidade da Água e à sua qualidade, assunto que passa a ser discutido a seguir. 

 

3. POLUIÇÃO DAS ÁGUAS POR AGROTÓXICOS 

Como se apontou anteriormente, dentre os fatores causadores da crise hídrica está a 

                                                        
42 “Árdua é a tarefa de distinguir o termo água da expressão recurso hídrico [...] De fato, a água constitui um elemento natural de 

nosso planeta, assim como o petróleo. Como elemento natural, não é um recurso, nem possui qualquer valor econômico. É 
somente a partir do momento em que se torna necessário a uma destinação específica, de interesse para as atividades exercidas 
pelo homem, que esse elemento pode ser considerado como recurso”. In: GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de águas: 
disciplina jurídica das águas doces. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 15. 

43  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). O direito humano à água e ao saneamento. Disponível em  
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf.  

44 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional e no direito brasileiro. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 120. 

45AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional e no direito brasileiro. 2. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 121. 

46 BARLOW, Maude. Água – futuro azul: como proteger a água potável para o futuro das pessoas e do planeta para sempre. São 
Paulo: M. Books do Brasil Editora, 2015. p. 17. 
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poluição, capaz de alterar as propriedades físicas, químicas e biológicas da Água como consequência 

do lançamento ou emissão de substâncias que contaminam suas propriedades.47  

A poluição das Águas pode ocorrer das mais variadas formas, levando-se em consideração a 

natureza dos poluentes e a forma com que a Água absorverá tais poluentes, modificando-se, 

diluindo ou depurando tais substâncias, o que dificulta sobremaneira o controle da poluição.48  

No entanto, a poluição por Agrotóxicos se destaca como um grave problema ambiental, haja 

vista as consequências absolutamente prejudiciais que dela decorrem. 

De acordo com a conceituação legal, Agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos usados na seara agrícola, nas pastagens, na proteção das florestas, com a 

finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna, com vistas a preservá-la da ação danosa de 

seres vivos considerados nocivos, podendo ser empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento.49 

Inicialmente criados para atender interesses bélicos, os Agrotóxicos foram propagados a 

partir da Primeira Guerra Mundial, tendo sido utilizados, por conseguinte, na Guerra do Vietnã, 

combate em que o uso de tais substâncias restou marcado em virtude do emprego do Agente 

Laranja50, substância de elevada toxicidade que causou severos males não só aos soldados a ela 

expostos, como também às gerações seguintes, que sofreram as consequências apresentando 

quadros de intoxicação, mutações genéticas, câncer e outras doenças.51 

Por conseguinte, os Agrotóxicos passaram a ser disseminados sob a perspectiva de aumentar 

a eficácia da produtividade nas lavouras e combater as pragas dos campos, tendo seu uso ainda 

mais encorajado por meio da Revolução Verde, idealizada no segundo pós-guerra com a premissa 

de aplacar a fome, fomentada pela FAO – órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

                                                        
47 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 125. 

48 PELLACANI, Christian Rodrigo. Poluição das águas doces superficiais e responsabilidade civil. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2007. p. 53. 

49 BRASIL.Lei nº. 7.802, de 11 de julho de 1989. Lei de Agrotóxicos 

50 O Agente Laranja é um herbicida e desfolhante composto de dois produtos químicos quase idênticos um ao outro, e também 
vendidos separadamente: o 2,4,5-T (ácido 2,4,5-troclorofenoxiacético) e o 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético). Também contém 
várias impurezas produzidas no processo de fabricação, chamadas dioxinas, a mais comum sendo denominada TCDD. Essa dioxina 
– mais associada ao 2,4,5-T que ao 2,4-D – é a mais tóxica de todas as substâncias químicas já sintetizadas pelo homem, É o mais 
potente dos agentes cancerígenos (que causam câncer) e teratogênicos (que provocam deformações congênitas)”. In: BULL, David; 
HATHAWAY, David. Pragas e venenos: agrotóxicos no Brasil e no terceiro mundo. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1986. p. 203. 

51 ROBIN, Marie-Monique. The world according to Monsanto: pollution, corruption, and the control of the world’s food supply. 
Translated by George Holoch. New York, NY: The New Press, 2008. p. 41-42. 
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e pelo Banco Mundial.52  

Entretanto, na década de 60 o uso de Agrotóxicos passou a ser reavaliado, dados os 

problemas causados pelo seu emprego, ressaltando-se, nesse contexto, a pesquisadora norte 

americana Rachel Carson que, através de sua obra Silent Spring – Primavera Silenciosa, promoveu 

uma verdadeira revolução ecológica mundial ao denunciar os malefícios decorrentes do uso de tais 

substâncias.53  

Dentre os prejuízos causados pelo uso de Agrotóxicos se encontra, como já dito, a poluição 

das Águas.  

A contaminação das Águas por produtos tóxicos que são utilizados em atividades agrícolas, 

sejam eles nitratos ou fosfatos, constitui, inclusive, a principal causa de poluição das Águas 

subterrâneas de países da União Europeia.54  

No Brasil a situação não se apresenta diferente. Implementados de forma indiscriminada, 

como consequência de uma legislação permissiva e da parca fiscalização, o país está entre as nações 

que mais consomem produtos Agrotóxicos no mundo55, correspondendo, em contrapartida, em 

uma das menos rigorosas quanto aos limites estabelecidos para o uso dessas substâncias.  

Os impactos ambientais têm como consequência, via de regra, reflexos sociais, 

especialmente no que diz respeito à saúde humana, em razão da exposição de indivíduos ao contato 

com os Agrotóxicos, seja no campo ou na indústria56. 

Todavia, sob pena de adentrar seara que não constitui propósito específico da pesquisa, o 

estudo se restringirá aos impactos de cunho ambiental, particularmente no que diz respeito ao 

comprometimento das Águas por Agrotóxicos. 

Há uma série de casos em que se constata a poluição das Águas por Agrotóxicos, constituindo 

a agricultura, assim, um fator considerável de degradação ambiental, tanto em razão da poluição 

                                                        
52 LONDRES, Flávia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. 1 ed. Rio de Janeiro: AS – PTA – Assessoria e Serviços 

a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. 

53 ALVES FILHO, José Prado. Uso de agrotóxicos no Brasil: controle social e interesses corporativos. São Paulo: Annablume; Fapesp, 
2002. p. 25. 

54  GIMÉNEZ, Andrés Molina. La contaminación difusa del agua por atividades agraria – especial referencia al riego con aguas 
regeneradas. In: MORENO, Joaquín Melgarejo; GIMÉNEZ, Andrés Molina; GIMÉNEZ, Alfonso Ortega (Editores). Agua y derecho: 
retos para el siglo XXI. Navarra/ES: Editorial Aranzadi, 2015. p. 143. 

55 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/agrotoxicos. Acesso em 18 de 
outubro de 2018. 

56 LONDRES, Flávia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. p. 25. 
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quanto pela escassez de água que pode provocar, como também pela erosão do solo.57 

Paulo Afonso Brum Vaz58 ressalta o paradoxo que a atividade agrícola apresenta, uma vez 

que vislumbra na irrigação - que representa um elevado percentual do consumo mundial de Água - 

meio essencial à agricultura, e, por conseguinte, constitui a agroindústria a maior fonte de 

contaminação desse recurso natural. 

O emprego de fertilizantes orgânicos, inorgânicos e praguicidas que intentam maior 

eficiência no plantio provocam poluição das Águas por meio de substâncias que atingem inclusive 

as Águas subterrâneas.59 

Dados recentes da Comissão Permanente do Conselho de Segurança Nutricional e Alimentar 

revelaram que cerca de 10 bilhões de litros de substâncias químicas, boa parte Agrotóxicos, são 

lançados em forma de esgoto nos rios e oceanos, contaminando Águas superficiais e lençóis 

freáticos.60  

Um exemplo de destaque é o Aquífero Guarani, que resta altamente comprometido em 

razão da poluição por rejeitos industriais e por Agrotóxicos, sendo objeto de interesse, inclusive, de 

comunidades internacionais.61 

O certo é que existem incontáveis registros de poluição hídrica pelo uso de Agrotóxicos. A 

grande dificuldade que se vislumbra é que essa contaminação não se controla com facilidade em 

virtude da dificuldade em se identificar o poluidor, uma vez que ela pode sofrer variações por meio 

da diluição das substâncias em contato com a Água e pela oscilação desta.62 

Em verdade, a inovação na agricultura, decorridas décadas de sua implementação, vem se 

demonstrando um modelo ineficiente. 

Os resultados decorrentes da agricultura química têm se revelado cada vez piores na relação 

                                                        
57 GRANZIERA, Maria Luiza. Direito de águas: disciplina jurídica das águas doces. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 131. 

58 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e administrativa. p. 51. 

59 RODES, José Miguel Andreu. La protección de las aguas sunterráneas: la contaminación agrícola y otros impactos. In: GIMÉNEZ, 
Andrés Molina (Org). Agua, sostenibilidad y derecho (Brasil – España). Itajaí: UNIVALI, 2015. p. 86. 

60  FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água potável: direito fundamental de sexta dimensão. Campinas, SP: 
Millenium Editora, 2012. p. 34. 

61 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e administrativa. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006. p. 52-53. 

62  GIMÉNEZ, Andrés Molina. La contaminación difusa del agua por actividades agrarias. Especial referencia al riego con aguas 
regeneradas. In: MORENO, Joaquín Melgarejo; GIMÉNEZ, Andrés Molina; GIMÉNEZ, Alfonso Ortega (Editores). Agua y derecho: 
retos para el siglo XXI. Navarra/ES: Editorial Aranzadi, 2015. p. 106 
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produtividade x custos de produção, comprometendo, ademais, a saúde financeira dos agricultores 

familiares, promovendo lucro tão-somente à produção em larga escala.63 

O agronegócio acarreta o empobrecimento do solo, alterações na biodiversidade, 

contaminação das Águas, perda dos mananciais, comprometendo o Meio Ambiente como um todo. 

Não restam dúvidas de que a poluição hídrica fere gravemente o Direito Fundamental à Água. 

Os prejuízos decorrentes da contaminação das Águas atingem Meio Ambiente e 

comunidade, representando uma séria questão a se colocar em pauta prioritariamente. 

Há tempos Michel Prieur 64  aponta caminhos a serem trilhados para atingir a proteção 

ambiental. Segundo o autor, só se vislumbrará uma tutela ambiental efetiva quando houver 

disponibilização de informação de qualidade à coletividade acerca das questões ambientais e dos 

impactos que o comprometem, ensejando mudanças de comportamento e iniciativas populares 

nesse sentido. 

Há que se realizar uma mudança de paradigmas no que se refere à utilização do recurso 

natural Água e, sobretudo, no que diz respeito ao emprego dos Agrotóxicos nas lavouras brasileiras. 

Somente assim se vislumbra possível garantir o Direito Fundamental à Água. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente pesquisa se desenvolveu sob a premissa de a utilização de Agrotóxicos 

representar sério entrave na busca pela garantia do Direito Fundamental à Água. 

 Estudou-se a afirmação dos Direitos Fundamentais, apresentando-se a distinção entre 

Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, a forma de tratamento dos institutos e sua importância 

ao Estado Democrático de Direito, destacando-se, ainda, como o ordenamento jurídico brasileiro 

recepciona os Direitos Fundamentais. 

 Por consequência, ao se analisar o caráter de fundamentalidade do Meio Ambiente e da 

Água foi possível observar que a configuração daquele enquanto Direito Fundamental atravessou 

um lento processo até que os organismos internacionais passassem a se preocupar com a proteção 

                                                        
63 LONDRES, Flávia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. p. 22. 

64 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4. ed. Paris: Dalloz, 2001. p. 99. 
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ambiental e criassem documentos que visam tutelar esse direito. A concepção da Água como Direito 

Fundamental, por sua vez, configura-se como uma consequência do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, recebendo proteção internacional, ainda que recentemente, ante sua essencialidade.  

 Por fim, ao se vislumbrarem as consequências nefastas da poluição das Águas por 

Agrotóxicos, resta notória a premente necessidade de mudança de paradigmas no que diz respeito 

ao uso da Água e ao emprego dos Agrotóxicos, sob pena de se perpetuar a inobservância ao Direito 

Fundamental à Água. 
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A VULNERABILIDADE AMBIENTAL E OS DESAFIOS DE GESTÃO DOS RISCOS DE 

DESASTRES AMBIENTAIS 

 

Cheila da Silva1 

Ricardo Stanziola Vieira2 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente, o número de desastres ambientais documentados em todo o mundo vem 

crescendo preocupantemente. Caso o ritmo das ocorrências não diminua, as previsões não são das 

melhores. Aliados ao desastre ambiental, o aquecimento global, a poluição e a globalização paralela 

ao consumismo eloquente, os riscos sem dúvidas aumentam e, consequentemente, os danos são 

inevitáveis. 

Cada vez que um desastre acontece, uma população é severamente castigada. Suas 

consequências são devastadoras, eles tiram vidas, acabam com famílias, lares, e incontáveis perdas 

materiais, trazendo à tona uma situação implacável de vulnerabilidade ambiental. 

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. 

O presente Artigo Científico tem como objetivo apresentar a precária situação de 

vulnerabilidade ambiental que as vítimas de desastres ambientais estão sujeitas, e também 

demonstrar alguns dos desafios encontrados por nossos representantes acerca da governança e 

                                                        
1 Doutoranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale 
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Docente no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI – SC – Brasil. Membro do Grupo de 
Pesquisa Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade, da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Coordenadora na 
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gestão de riscos de desastres. 

 

1. OS DESASTRES AMBIENTAIS  

Os desastres ambientais sempre existiram e sempre inexistirão, sejam eles dentro ou fora do 

âmbito ambiental, com origem natural, tecnológica ou híbrida: “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”3. 

Eles são súbitos e inesperados, de uma gravidade e magnitude capaz de produzir danos e 

prejuízos diversos, resultando em mortos e feridos. Portanto, exigem ações preventivas e 

restituidoras, que envolvem diversos setores governamentais e privados, visando uma recuperação 

que não pode ser alcançada por meio de procedimentos rotineiros4.   

Segundo Castro5 , desastre é definido como 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 sociais.  

Já desastre segundo o EM-DAT: (Emergency Disasters Data Base) 

[...] uma situação ou evento que ultrapassa a capacidade de resposta de um determinado local, 

necessitando de assistência externa para o retorno da normalidade, ou seja, pode ser caracterizado 

como um evento imprevisto que causa grandes prejuízos e danos às áreas afetadas. Para um 

fenômeno natural ser considerado pelo EMDAT como desastre, pelo menos um desses deve ser 

preenchido: a) 10 ou mais vítimas fatais; b) 100 ou mais pessoas afetadas; c) declaração de estado de 

emergência; e d) pedido de assistência internacional6. 

Délton Winter de Carvalho7 realizou um estudo com base nos dados do The Internacional 

disasters database que registram cerca de 150 desastres naturais no período de 1900-2006 no Brasil. 

O espantoso é que deste número, cerca de 84% deles ocorreram após a década de 1970.  

                                                        
3 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: livraria do advogado, 2013, 

p. 19. 

4 KOBIYAMA, Masato. Prevenção de desastres naturais: conceitos básicos / Masato Kobiyama, Magaly Mendonça, Davis Anderson 
Moreno, Isabela Pena Viana de Oliveira Marcelino, Emerson Vieira Marcelino, Edson Fossatti Gonçalves, Letícia Luiza Penteado 
Brazetti, Roberto Fabris Goerl, Gustavo Souto Fontes Molleri, Frederico de Moraes Rudorff – Curitiba: Ed. Organic Trading, 2006. 
p. 7. 

5 CASTRO, A. L. C. Glossário de defesa civil: estudo de riscos e medicina de desastres. Brasília: MPO/ Departamento de Defesa Civil, 
1998, p.283. 

6 MONTEIRO, Jander Barbosa. O desastre natural como fenômeno induzido pela sociedade: abordagens teóricas e metodologias 
operacionais para identificação/mitigação de desastres naturais. Revista de Geografia - PPGEO - v. 2, nº 1, 2012, p. 04. 

7 CARVALHO, Délton Winter. Prática e Estratégia – Gestão Jurídica Ambiental. Vol. 3. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2017, p. 242. 
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O autor também retirou dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, nesta pesquisa 

foram registradas entre os anos de 1991 a 2010 cerca de 31.909 ocorrências de desastres, sendo 

que 27% ocorreram na década de 1990 e 73% na década de 2000. Infelizmente os dados brasileiros 

acompanham um movimento global de aumento das ocorrências de desastres8. 

Com dados divulgados na revista Veja, Claudia da Silva Bueno9, assim certifica: “hoje, existam 

cerca de 50 milhões de pessoas que foram impelidas a abandonar seu habitat natural por conta de 

mudanças no meio ambiente. A previsão da ONU é que, em 2050, o número de ‘refugiados 

ambientais’ seja de 250 milhões a 1 bilhão de pessoas”.  

Por exemplo, no ano de 2008 o Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina, foi atingido por 

grande quantidade de chuvas, que resultaram em enchentes e deslizamentos de terra que atingiram 

mais de 60 cidades, causando 135 mortes e milhares de reais em prejuízos10: 

Em novembro de 2008, o Vale do Itajaí foi assolado por índices altíssimos de chuva. Precipitações, 

inundação, enxurradas, escorregamentos e movimentos de massas transformaram o Vale em campo 

de guerra. Foram atingidos “[...] mais de 1,5 milhão de catarinenses, dos quais 135 mortos e cerca de 

80.000 desabrigados ou desalojados [...]”. No total, 14 municípios decretaram estado de calamidade 

pública, e 63, situações de emergência. As consequências mais funestas ocorreram na região do Vale. 

As causas da destruição foram: 1) a “sobrecarga da capacidade assimilativa e regenerativa do 

ambiente natural”; 2) a “incapacidade cognitiva de identificar as causas”; 3) a “incapacidade política 

de formular e implementar estratégias de previsão e preparação para conviver com o problema”; 4) 

“o processo de gestão autoritário de formulação e implantação de políticas públicas que exclui a 

participação da sociedade organizada”11. 

Délton Winter Carvalho12 explica que este fenômeno global “por sua seriedade, além dos 

esforços internos de um estado, requer uma atuação efetiva em âmbito mundial, com nações ativas, 

trabalhando juntas por um objetivo comum”. Para ele, somente com a atuação conjunta de todos 

(cidadão e governo) ter-se-á chance de sucesso. 

 

                                                        
8 CARVALHO, Délton Winter. Prática e Estratégia – Gestão Jurídica Ambiental. Vol. 3. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2017, p. 242. 

9  BUENO, Claudia da Silva. “REFUGIADOS AMBIENTAIS”: em busca de amparo jurídico efetivo. Disponível em: 
<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2012_1/ claudia_bueno.pdf>. Acesso em 26 fev. 
2018. 

10 G1. Chuvas em Santa Catarina: cobertura completa. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil /0,,MUL881606-5598,00-
CHUVAS+EM+SANTA+CATARINA+COBERTURA+ COMPLETA.html>. Acesso em: 09 ago. 2018. 

11 AVILA, Maria Roseli Rossi; MATTEDI, Marcos Antônio. Desastre e território: a produção da vulnerabilidade a desastres na cidade 
de Blumenau-SC. Revista Brasileira de Gestão Urbana. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/urbe/2017nahead/2175-3369-
urbe-2175-3369009002AO03.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2018. 

12   CARVALHO, Délton Winter; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A intensificação dos desastres naturais, as mudanças climáticas 
e o papel do Direito Ambiental. Brasília a. 49 n. 193 jan./mar. 2012, p. 95. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496559/000940648.pdf?sequence=1>. Acesso em: 21 fev. 2018. 



150 
 

2. A VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

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”13. 

Nas palavras de Klaus Bosselmann14 “Ao percebermos os impactos das mudanças climáticas, 

começamos a sentir sua moralidade com possivelmente o maior desafio. Como podemos justificar 

o fato de que nossas ações de hoje certamente ameaçam o futuro do planeta?”. 

Dentre as situações que trazem vulnerabilidade para a sociedade, os desastres ambientais se 

destacam. “Fruto ou não da atuação humana, as catástrofes ambientais falam da angústia pública 

nascida de uma sociedade permeada por riscos que evoluem em conjunto com o desenvolvimento 

e os problemas sociais, econômicos e políticos”15. 

Délton Winter Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena16 descrevem que o impacto e a 

magnitude dos desastres não são determinados apenas pelo seu tipo de evento, mas também pela 

situação de vulnerabilidade sob o local em que incidiu-se.  Em se tratando de vulnerabilidade social, 

são levados em consideração a deficiência ou não das instituições políticas do país; em se tratando 

de vulnerabilidade ecológica são levados em consideração a exposição do local atingido a riscos 

desnecessários, isto por despreocupação ou por desconsideração com a preservação da 

infraestrutura natural. 

A situação de vulnerabilidade dos cidadãos e do próprio Estado (estrutural e 

economicamente) é acentuada cada vez que um evento climático extremo demonstra quão 

devastador ele é: aumentando a pobreza em comunidades e países já vulneráveis17: “Os desastres 

nos causam prejuízos econômicos quando destroem bens e propriedades, mas, acima de tudo, 

                                                        
13 MANOEL, Maria Jarina de Souza. Sociedade de Risco e Desamparo: enchente do Riovol. 8, nº.2, maio-agosto, 2016, p. 310. 

Disponível em: <http://www.historia.uff.br/revistapassagens/artigos/v8n2a62016.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018. 

14  BOSSELMANN, Klaus. O princípio da Sustentabilidade: transformando direito e governança. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 26. 

15 MANOEL, Maria Jarina de Souza. Sociedade de Risco e Desamparo: enchente do Riovol. 8, nº.2, maio-agosto, 2016, p. 310. 
Disponível em: <http://www.historia.uff.br/revistapassagens/artigos/v8n2a62016.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018. 

16 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: livraria do advogado, 2013, 
p. 17. 

17 CARVALHO, Délton Winter. Prática e Estratégia – Gestão Jurídica Ambiental. Vol. 3. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2017, p. 242. 
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causam mortos e feridos, além de desabrigados e desalojados”18. 

Para Philippe Seyfarth de Souza Porto e Marcelo Firpo de Souza Porto19 a vulnerabilidade 

compreende os processos geradores e também as características das populações e regiões que tem 

menos capacidade para antecipar, controlar e se recuperar de situações de risco como é o caso dos 

desastres ambientais.  

Maria Jarina de Souza Manoel20 descreve o aconteceu com a cheia do Rio Madeira, ocorrida 

no ano de 2013/2014 no município de Porto Velho: 

Independente da ação que provoca o acidente, a destruição e os danos são certos, assim como a 

desestrutura física e psíquica dos que sofrem com a devastação deixada pelos desastres ambientais. 

Diante das catástrofes, das perdas identitárias ocasionadas por elas, da sensação de desamparo e da 

ausência de laço social que possibilite uma reconstrução da subjetividade e a redução do dano, se 

pensou neste artigo para destacar a importância da necessidade de implantação de políticas públicas 

que atenuem os danos dos afetados em desastres ambientais. 

Délton Winter de Carvalho e Fernanda Dalla Libera Damacena21 destacam as medidas a 

serem propostas: planejamento; gestão dos riscos; atuação entre os setores: governo, instituições 

e sociedade; a interdisciplinaridade e a responsabilização.  

Ainda segundo Masato Kobiyama22: “Portanto, exigem ações preventivas e restituidoras, que 

envolvem diversos setores governamentais e privados, visando uma recuperação que não pode ser 

alcançada por meio de procedimentos rotineiros”. 

 

3. OS DESAFIOS DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES AMBIENTAIS 

Para quem está à frente da sociedade - representando-a, adotando medidas, ações ou 

políticas públicas, sempre que se depara com o polêmico assunto dos desastres ambientais têm 

encontrado desafios pontuais, os quais serão aqui abordados. 

                                                        
18 AMARAL, Rosangela do; GUTJAHR,  Mirian Ramos. Desastres Naturais. São Paulo: IG/SMA, 2012, p. 72. 

19 PORTO, Philippe Seyfarth de Souza; PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Desastres, crise e justiça ambiental: reflexões a partir do 
contexto brasileiro. Publicado em: O Social em Questão - Ano XVIII - nº 33 – 2015, p. 161. 

20 MANOEL, Maria Jarina de Souza. Sociedade de Risco e Desamparo: enchente do Riovol. 8, nº.2, maio-agosto, 2016, p. 310. 
Disponível em: <http://www.historia.uff.br/revistapassagens/artigos/v8n2a62016.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018. 

21 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: livraria do advogado, 2013, 
p. 17. 

22 KOBIYAMA, Masato. Prevenção de desastres naturais: conceitos básicos / Masato Kobiyama, Magaly Mendonça, Davis Anderson 
Moreno, Isabela Pena Viana de Oliveira Marcelino, Emerson Vieira Marcelino, Edson Fossatti Gonçalves, Letícia Luiza Penteado 
Brazetti, Roberto Fabris Goerl, Gustavo Souto Fontes Molleri, Frederico de Moraes Rudorff – Curitiba: Ed. Organic Trading, 2006. 
p. 07. 
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Segundo Fernanda de Salles Cavedon Capdeville 23  as catástrofes ecológicas “indicam 

igualmente uma intensificação das vulnerabilidades socioambientais, que são elementos 

preponderantes de exposição aos riscos e aos efeitos das catástrofes”. 

Neste contexto, Délton Winter Carvalho24 explica que o desastre “por sua seriedade, além 

dos esforços internos de um estado, requer uma atuação efetiva em âmbito mundial, com nações 

ativas, trabalhando juntas por um objetivo comum”. Para ele, somente com a atuação conjunta de 

todos (cidadão e governo) ter-se-á chance de sucesso. 

A atuação da governança dos desastres envolve uma ampla rede de ações, são elas: o 

planejamento; a execução e a informação25. 

As primeiras reúnem planos de prevenção, contingência e resiliência, além do investimento 

em sistemas de alerta e monitoramento – executados, geralmente pela Defesa Civil.  As segundas, 

por sua vez, participam identificando e mapeando as áreas de risco, fiscalizando e protegendo áreas 

verdes e vulneráveis. Além disso, utilizam-se dos desastres passados como aprendizagem para a 

modificação ou replanejamento das cidades para a minimização dos impactos futuros26. 

A informação tem papel fundamental para a gestão de desastres, seja por meio de sua coleta 

e divulgação para as partes envolvidas ou estimulando a  reflexão sobre as atividades de risco, 

potencializando a participação dos envolvidos nas decisões causadoras de danos27.  

O direito à Informação, decorrência lógica do princípio da publicidade regente da atividade 

relativas à Administração Pública, encontra-se previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal: “o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade”28. 

                                                        
23 CAVEDON-CAPDEVILLE, Fernanda de Salles. A proteção dos Direitos Humanos dos Deslocados Ambientais Internos Vítimas de 

Catástrofes Ecológicas. In: JUBILUT, Liliana Lyra; REI, Fernando Cardozo Fernandes; GARCEZ, Gabriela Soldano. Direitos Humanos 
e Meio Ambiente: minorias ambientais. Editora Manole ltda: São Paulo, 2017, p. 88. 

24 CARVALHO, Délton Winter; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. A intensificação dos desastres naturais, as mudanças climáticas e 
o papel do Direito Ambiental. Brasília a. 49 n. 193 jan./mar. 2012, p. 95. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496559/000940648.pdf?sequ ence=1>. Acesso em: 21 fev. 2018. 

25 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: livraria do advogado, 2013, 
p. 81. 

26 CARVALHO; Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: livraria do advogado, 2013, 
p. 81. 

27 CARVALHO, Délton Winter de. Prática e Estratégia – Gestão Jurídica Ambiental. 1. ed. Vol. 3. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 277. 

28  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 14 mai. 2018. 
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Tiago Fensterseifer aduz que este princípio, que ele chama de princípio do acesso à 

Informação ambiental, é um componente essencial ao exercício pleno da democracia participativa 

ecológica. E, mais, aduz que “somente o cidadão devidamente informado e consciente da realidade 

e da problemática ambiental é capaz de atuar qualitativamente no processo político, ensejando a 

autonomia e autodeterminação da sua condição política”29.  

Como característica própria dos desastres, sua baixa probabilidade não acompanha suas 

inúmeras perdas, sejam elas de vidas, patrimônio ou de serviços ecossistêmicos... “A inserção da 

incerteza nos contextos de decisão dificulta a imposição de medidas preventivas adequadas, pois 

não há como gerenciar riscos adequadamente se você não consegue medi-los de maneira correta” 

30. 

Isto porque, o maior problema para as políticas públicas de prevenção ambientais é de que 

o custo de prevenção deve ser menor que o custo de remediação, desta forma “caso não seja mais 

vantajosa economicamente a prevenção em comparação com outros custos de remediação, mesmo 

com expectativas sancionadoras, haverá um estímulo a condutas de risco”31. 

Para Christiana Galvão Ferreira de Freitas32: 

[...] a distribuição de recursos públicos entre os entes federados, tal como prevista na Constituição 

Federal de 1988, pode se tornar um obstáculo à implementação de políticas públicas. De acordo com 

a Carta Magna, a maior parte dos recursos fica sob a administração da União, parcelas menores ficam 

a cargo dos governos estaduais e, parcelas ainda menores ficam sob a responsabilidade dos municípios 

(Título VI da Tributação e do Orçamento). A fim de aumentar os seus orçamentos para implementar 

ações de determinadas políticas públicas, os Estados e Municípios devem solicitar recursos à União. 

Além disso, como a União também não pode impor políticas e ações aos demais entes federados 

(autônomos entre si), cabe a eles demonstrar interesse em colaborar e executar as políticas públicas 

ou projetos federais por meio de propostas e projetos que, após submissão à análise e seleção por 

parte da União, devem ser implementados por diversas entidades nos Estados e Municípios uma vez 

que os recursos para essas propostas sejam aprovados, transferidos e alocados. Ainda assim, quando 

os municípios se encontram em dificuldade, eles precisam primeiramente exaurir sua capacidade 

interna e demonstrar necessidade para poder solicitar o apoio da União, por meio da declaração de 

caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública. 

                                                        
29 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção ambiental: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco jurídico 

constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 125-126. 

30 CARVALHO, Délton Winter de. Prática e Estratégia – Gestão Jurídica Ambiental. 1. Ed. Vol. 3. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 275-276. 

31 CARVALHO, Délton Winter de. Prática e Estratégia – Gestão Jurídica Ambiental. 1. Ed. Vol. 3. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 275. 

32 FREITAS, Christiana Galvão Ferreira de. Perspectivas e desafios à gestão de riscos e desastres: uma análise sobre a configuração 
do direito de desastres no mundo e no Brasil. Brasília, 2014, p. 240-241. 
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Desta forma, a melhor decisão a ser tomada é a de investir em prevenção e precaução, 

utilizando-se de informação e padrões já estudados para poder atuar na gestão de riscos dos 

desastres. E o direito, neste viés, acompanhando preventivamente à ocorrência de desastres. 

Conforme os ensinamentos de José Rubens Leite33: 

O conteúdo cautelar do princípio da prevenção é dirigido pela ciência e pela detenção de informações 

certas e precisas sobre a periculosidade e o risco corrido da atividade ou comportamento, que, assim, 

revela situação de maior verossimilhança do potencial lesivo que aquela controlada pelo princípio da 

precaução.  

Esta regulação “deve, ainda, minimizar as falhas existentes na subvaloração mercadológica e 

econômica dos serviços ecossistêmicos, tornando justo e racional o uso e o proveito dos recursos 

naturais”34.  

Pode-se afirmar que o grande desastre natural na Região Serrana do Rio de Janeiro, ocorrido em 

janeiro de 2011, funcionou como catalisador de uma mudança profunda no gerenciamento de risco 

de desastres. O enfoque migrou de políticas públicas de resposta e pós-desastre de recuperação e 

reconstrução para ações de prevenção, buscando prioritariamente salvaguardar a vida humana. Como 

resultado dessa mudança, o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (2012 

– 2014) alocou 85% de seus recursos para a prevenção, visando principalmente: (1) à construção de 

obras estruturantes; (2) ao entendimento de riscos, por meio de ações de mapeamento; e (3) ao 

conhecimento antecipado de riscos de desastres, por meio do aperfeiçoamento da rede nacional de 

monitoramento e alerta35. 

Nas palavras de Heyd Fernandes Más36: 

Em face do fenômeno das mudanças climáticas há a necessidade do desenvolvimento e da adoção, 

por parte dos Estados, de políticas públicas de adaptação, quer dizer, iniciativas e medidas para reduzir 

a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança 

do clima. 

Levando em consideração a frequência dos desastres em todo o mundo e o grau de seus 

impactos, a governança e gestão dos riscos de desastres não são capazes de sozinhas minimizarem 

os danos causados pelo desastre, é preciso comprometimento de todos, é preciso construir 

                                                        
33 LEITE, José Rubens. Os "novos" direitos no Brasil: natureza e perspectivas: uma visão básica das novas conflituosidades. São Paulo:  

Saraiva, 2003. 

34 CARVALHO, Délton Winter de. Prática e Estratégia – Gestão Jurídica Ambiental. 1. Ed. Vol. 3. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 275-276. 

35 BRASIL. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Disponível em: <http://hotsite.mma.gov.br /consultapublicapna/wp-
content/uploads/sites/15/2015/08/PNA_-Volume-2-07.10.15_Consulta-P%C3%BAblica _texto-final.pdf>. Acesso em 16 mai. 2018. 

36  MÁS, Heyd Fernandes. Ecomigrantes, refugiados ou deslocados ambientais: populações vulneráveis e mudança climática. 
Disponível em: <http://up.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/_imported/fileadmin/PUBLIC/ 
UP_MACKENZIE/servicos_educacionais/stricto_sensu/Direito_Politico_Economico/Heyd_Fernandes_Mas.pdf>. Acesso em 27 fev. 
2018. 
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“comunidades mais resilientes, mais ativas e alerta às suas necessidades”37. 

Outro grande desafio é que os desastres não conhecem fronteiras geográficas, diversos 

estados e Municípios podem ser atingidos simultaneamente. Além disso, o que fazer quando a causa 

de um desastre tem origem em um determinado local e o evento catastrófico ocorre em outro?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atualmente, o número de desastres ambientais tem crescido alarmantemente. Cada 

desastre traz para à população grandes perdas, deixa-os em uma situação de vulnerabilidade: 

causam prejuízos econômicos ao destruírem bens e propriedades e também causam mortos e 

feridos, além de desabrigados e desalojados. 

Infelizmente, mesmo com o passar do tempo, e com o avanço da tecnologia muito não se 

consegue fazer. Os danos, na maioria das vezes, são inevitáveis e a reação humana, por sua vez, é 

sempre posterior aos fatos com o objetivo de reparação. O próprio governo mesmo com aviso 

prévio espera o desastre para depois tomar medidas paliativas. 

Caso o ritmo das ocorrências não mude as previsões não são das melhores, ainda mais com 

o aquecimento global, a poluição e a globalização paralela ao consumismo eloquente, os riscos sem 

dúvidas aumentam e consequentemente os danos que na maioria dos casos são inevitáveis. 

Atitudes são necessárias para contribuir com a proteção do meio ambiente. Com isso, 

consegue-se mitigar os impactos ambientais sofridos pelas comunidades que vive nestes locais, 

tornando-as menos vulneráveis em situações de desastres ambientais que necessitem de seu 

deslocamento para busca de abrigo. 

A sociedade em si, precisa estar preparada, alerta às suas próprias necessidades. Com o 

comprometimento de todos, aliados aí sim por políticas públicas, pelas ações e práticas de 

prevenção e gestão de riscos conseguir-se-á diminuir os danos causados pelos desastres ambientais. 

Com o fim do presente artigo científico, após o desenvolvimento e estudo do tema, pode-se 

concluir que não é possível controlar os desastres ambientais, mas é possível minimizar seus danos, 

com ações preventivas e com a governança e gestão de riscos de desastres do Estado, aliados ao 

                                                        
37 FREITAS, Christiana Galvão Ferreira de. Perspectivas e desafios à gestão de riscos e desastres: uma análise sobre a configuração 

do direito de desastres no mundo e no Brasil. Brasília, 2014, p. 133. 
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apoio da população. 
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PARA ALÉM DA SUSTENTABILIDADE: ECO-INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA 

TRANSFORMAR PROBLEMAS AMBIENTAIS EM OPORTUNIDADES ATRAVÉS DAS 

ALGAS 

 

Gilson Jacobsen1 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente ensaio é investigar se há alternativa viável e sustentável para a 

agroindústria em nossos dias. 

Isso porque a pegada ecológica desse crescente setor econômico tem ameaçado os já 

escassos recursos hídricos e afetado aquilo que podemos chamar de dignidade dos animais, criados 

em situações de estresse e confinamento para abate, muitas vezes de forma dolorosa.  

Daí ser tão relevante buscar na criatividade, atributo humano que não se encontra em outras 

espécies, uma alternativa sustentável para esse quadro de risco e, tantas vezes, de degradação. 

A pesquisa foi estruturada em quatro tópicos. O primeiro tópico é destinado a tratar de 

consumo sustentável e de sustentabilidade, inclusive intergeracional. O segundo, para demonstrar 

que a figura do tradicional agricultor artesanal se transformou em verdadeiras fábricas-fazendas. Já 

o terceiro, trata do sempre candente tema da escassez hídrica e do direito fundamental a um 

mínimo quali-quantitativo de água. O quarto tópico, por fim, é voltado à inovação e à criatividade 

no campo ecológico, com destaque especial para o potencial das algas enquanto sucedâneas de 

comida, ração e combustível, dentre outros importantes atributos. 

O Método utilizado na fase de investigação foi o indutivo2; na fase de tratamento dos dados 

                                                        
1 Pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Alma Mater Studiorum Università di Bologna - UNIBO/Itália; Doutor e Mestre 

em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI/Brasil; Dottore di Ricerca in Diritto pubblico presso Università 
Degli Studi di Perugia - UNIPG/Itália; Professor dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da UNIVALI e Professor 
de Direito Processual Civil dessa mesma universidade, Campus Kobrasol (São José/SC); Juiz Federal Presidente da 3ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, em Florianópolis-SC/Brasil. Endereços eletrônicos: jacobsen@univali.br e 
giljacobsen@gmail.com  

2 “MÉTODO INDUTIVO: base lógica da dinâmica da pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes de um 
fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 205. 
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foi o Cartesiano3; e, o relatório dos resultados expresso no presente artigo foi composto na base 

lógica indutiva. 

 

1. SUSTENTABILIDADE INTERGERACIONAL 

Não são poucos nem pequenos os desafios da sustentabilidade na era do desenvolvimento. 

Hoje a temática da sustentabilidade está relacionada até mesmo a questões como os deslocados ou 

refugiados ecológicos e revela a insuficiência dos atuais métodos de gestão e governança, colocando 

em destaque a ideia de justiça ambiental4. 

Um novo direito do desenvolvimento sustentável emerge mais versátil e flexível para poder 

enfrentar a complexidade e as grandes mudanças assistidas pelo mundo contemporâneo5; mundo 

que começa a questionar seus padrões de consumo e ponderar se já não está mais do que na hora 

de se buscar um consumo sustentável.  

O consumo sustentável tem preocupação com a quantidade de produto que está sendo 

produzida e com o modo como ele está sendo descartado. Reclama ação governamental, 

responsabilidade socioambiental das empresas e maior consciência individual6. 

O consumo sustentável não é, como pode parecer a alguns, uma média ou uma proporção 

entre o baixo consumo causado pela pobreza e o alto consumo gerado pela riqueza, “mas visa a um 

padrão de consumo diferente e consciente para todos os níveis de renda pessoal em países de todo 

o mundo”7. 

Essa ideia de produção e consumo sustentável foi elevada à categoria de princípio 

internacional por meio da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - RIO 92), e renovada dez anos depois 

                                                        
3 “MÉTODO CARTESIANO: base lógico-comportamental proposta por Descartes, muito apropriada para a fase de Tratamento dos 

Dados Colhidos, e que pode ser sintetizada em quatro regras: 1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 4. classificar e revisar. Em 
seguida, realizar o Juízo de Valor.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 205. 

4 VIEIRA, Ricardo Stanziola; LIMA, Roberto Oliveira. Justiça ambiental e a violação dos direitos humanos socioambientais: desafios da 
sustentabilidade na era do desenvolvimento. In: JUBILUT, Liliana Lyra; REI, Fernando Cardozo Fernandes; GARCEZ, Gabriela Soldano 
(Editores). Direitos humanos e meio ambiente: minorias ambientais. 1. ed. Barueri/SP: Manole, 2017. p. 55. 

5 VIEIRA, Ricardo Stanziola; LIMA, Roberto Oliveira. Justiça ambiental e a violação dos direitos humanos socioambientais: desafios da 
sustentabilidade na era do desenvolvimento. p. 59. 

6 PASQUALOTTO, Adalberto de Souza; SARTORI, Paola Mondardo. Consumo Sustentável: limites e possibilidades das práticas de 
consumo no contexto nacional. Revista de Direito Ambiental, vol. 85, p. 191 - 216,  Jan-Mar/2017. p. 195-196. 

7 SPÍNOLA, Ana Luiza S. Consumo sustentável: o alto custo ambiental dos produtos que consumimos. Revista de Direito Ambiental, 
vol. 24, p. 209-206, Out-Dez/2001.  p. 213.  
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na forma de Plano de Ação na Conferência de Joanesburgo (Rio+10)8.  

Isso guarda paralelo com a defesa do meio ambiente, tanto que o art. 225 da Constituição 

brasileira prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo não 

apenas ao poder público, mas também à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

futuras gerações. Na realidade, desde a Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio 

Ambiente, houve uma aproximação entre a ordem econômica e o meio ambiente em nosso país9. 

Também a Lei 9.433/97, em seu art. 2.º, prevê que um dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH é assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, o que também evoca a ideia de 

sustentabilidade10. 

Não há dúvida, pois, de que o nosso direito tem preocupação com a sustentabilidade, 

inclusive do ponto de vista intergeracional. Ocorre que enfoques isolados a um único recurso ou 

aspecto ambiental parecem já não bastar para que o anseio por sustentabilidade se veja satisfeito. 

Em nossos dias a ideia de sustentabilidade ultrapassa o mero cuidado para com os bens 

ambientais ou uma análise burocrática e legalista dos dilemas ambientais da humanidade11. 

Vieira e Lima12 sintetizam o variegado alcance do direito da sustentabilidade em nossos dias: 

[...] Requer a promoção da qualidade de vida em toda a sua amplitude, o que inclui geração de 

emprego e renda, desenvolvimento humano e econômico equitativos, acesso à educação e, em 

especial, à informação, possibilidade de exercício da cidadania e democratização dos processos 

decisórios, promoção do multiculturalismo, superação de desigualdades e exclusões social e 

ambiental, bem como respeito a todas as etnias. [...]  

São quatro os pilares do desenvolvimento sustentável: o tecnológico, o social, o econômico 

e os aspectos ambientais. Se todos estiverem conjugados, a sustentabilidade poderá ser assegurada, 

desde que se torne realidade uma série de mudanças em nossa trajetória social, como novos 

                                                        
8 NIEBUHR, Pedro de Menezes. O papel do governo local na adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis. Revista de 

Direito Ambiental, vol. 87, p. 57-78,  Jul-Set/2017. p. 60. 

9 PASQUALOTTO, Adalberto de Souza; SARTORI, Paola Mondardo. Consumo Sustentável: limites e possibilidades das práticas de 
consumo no contexto nacional. p. 197. 

10 SILVA JÚNIOR, Ivanaldo Soares da. A garantia da sustentabilidade dos recursos hídricos por meio do saneamento básico. Revista 
de Direito Ambiental, vol. 53, p. 145-164, Jan-Mar/2009. p. 148. 

11 VIEIRA, Ricardo Stanziola; LIMA, Roberto Oliveira. Justiça ambiental e a violação dos direitos humanos socioambientais: desafios 
da sustentabilidade na era do desenvolvimento. p. 59. 

12 VIEIRA, Ricardo Stanziola; LIMA, Roberto Oliveira. Justiça ambiental e a violação dos direitos humanos socioambientais: desafios 
da sustentabilidade na era do desenvolvimento. p. 59. 
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paradigmas, valores, visões, políticas, educação e formação, dentre outras13. 

Já não basta, então, analisar a questão hídrica isoladamente, ou a questão do ar, ou a do 

solo, por si sós. Os novos tempos reclamam uma visão macro da questão ambiental, com suas 

extensas e sensíveis conexões, além de um enfrentamento inter e transdisciplinar dessas questões. 

E, para além desse diálogo, os novos tempos parecem clamar por inovação e criatividade no apontar 

soluções ou, ao menos, caminhos que nos permitam resgatar o tempo perdido em relação à 

proteção ambiental ou à produção e ao consumo desenfreado. 

 

2. DA AGRICULTURA ARTESANAL À INDÚSTRIA 

Foi só a partir da década de 1960, como registra Mattos Neto14, que a humanidade passou 

realmente a se preocupar com os recursos naturais, graças à observação da direta 

proporcionalidade entre o crescimento populacional e o aumento da degradação ambiental, “de 

modo que a corrida para gerar alimentos à crescente população mundial resultaria na depredação 

ambiental e na escassez dos recursos naturais”. 

Ocorre que aquela figura do antigo agricultor, com suas ferramentas simples e roças diversas, 

criando alguns animais e plantando para vender e para subsistir, tem sido substituída em muitos 

lugares do mundo por fábricas-fazendas. E o que é pior, com confinamento e sofreguidão para 

animais que muitas vezes acabam sendo mortos de forma grotesca e dolorosa, com total 

indiferença. Só nos Estados Unidos, a cada 15 minutos 2,5 milhões de animais são abatidos 

(informação verbal)15. 

No caso do Brasil, segundo relato da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

[ENCTI] 2016-202216: 

[...] 

                                                        
13 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. Cairo: The American University in Cairo 

Press, 2015. p. 2. 

14 MATTOS NETO, Antonio José de. Curso de direito agroambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 82.  

15 Fala do Professor David N. Cassuto, durante a Palestra proferida em inglês e intitulada Environment, Ethics & The Factory Farm, na 
Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina – ESMESC, na sede da Associação dos Magistrados Catarinenses – AMC, em 
Florianópolis/SC, em 09 out. 2018. 

16 BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (ENCTI) 2016-2022 – Ciência Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social. Brasília: MCTIC/ENCTI, 
2016. Disponível em:  <http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/123456789/990>.  Acesso em: 13 out. 2018. p. 93 
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Nas últimas três décadas, o Brasil quadruplicou a oferta de carne bovina e suína e ampliou em 22 vezes 

a oferta de frango. Essas são algumas das conquistas que tiraram o País de uma condição de 

importador de alimentos básicos para a condição de um dos maiores produtores e exportadores 

mundiais. De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em 2015 o Brasil produziu 

cerca de 209,5 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, superando em 7,7% a 

produção de 2014. 

[...], o Brasil possui condições ímpares para o desenvolvimento de sistemas produtivos mais integrados 

e sustentáveis que levem em consideração a segurança hídrica, alimentar e energética. Para isso, 

deveremos focar esforços na automação e agricultura de precisão, no desenvolvimento de sistemas 

produtivos integrados e sustentáveis, na segurança zoofitossanitária das cadeias produtivas, na 

segurança dos alimentos, nos insumos estratégicos para a agropecuária e agroindústria e na 

adaptação de cultivares à mudança do clima. 

Os setores responsáveis por água, por energia e por alimento, contudo, não têm se dado 

conta do íntimo nexo que existe entre cada um, é dizer, “sem água não há energia, sem energia e 

sem água não há alimentos, sem energia não há como transportar água”. São setores que não 

dialogam, pois os “sistemas de água continuam sendo construídos partindo do pressuposto de que 

a energia é abundante e barata”17. 

Para agravar a situação, com observa Barbosa 18 , existe uma tendência, no Brasil, de 

incremento do consumo de água por parte do setor agrícola. É que, na condição de quarto maior 

produtor de alimentos do mundo e detentor de 12% das reservas de água do globo, o Brasil tende 

a ser chamado a atender as futuras demandas de produtos agrícolas do mundo. Sobretudo porque 

a tendência de muitos países com escassez hídrica será a de reduzir o cultivo de alimentos para 

preservar suas fontes de água, o que fará com que tenham que importar mais produtos. 

Imenso é o desafio da agricultura brasileira de tornar-se mais sustentável do ponto de vista 

ambiental, melhor utilizando a água na irrigação e aplicando com mais parcimônia os produtos 

agroquímicos, no afã de reduzir a contaminação dos recursos hídricos. É que, como maior 

consumidora de água do planeta, a agricultura torna-se também uma grande vilã. Afinal, a 

contaminação hídrica causada por fertilizantes só se agrava em todo o planeta, com proliferação de 

algas, enxergadas até então apenas como problema e como um desequilíbrio dos ecossistemas19. 

O fato é que a escassez hídrica é uma realidade cada vez mais presente. Vejamos. 

                                                        
17 WHATELEY, Marussia; CAMPANILI, Maura. O século da escassez: uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios. 1. 

ed. São Paulo: Claro Enigma, 2016. p. 88. 

18 BARBOSA, Barbosa. A última gota. 1. ed. São Paulo: Planeta, 2104. p. 81. 

19 BARBOSA, Barbosa. A última gota. p. 81-84. 
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3. QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA CADA VEZ MAIS AMEAÇADAS 

Durante o século XX, mirou-se em infraestrutura de larga escala e buscou-se submeter ou 

dominar a água por meio de barragens, represas e captações em aquíferos. Nesse propósito, 

desconsideraram-se as íntimas relações entre água, energia e comida; partiu-se do pressuposto de 

que a energia gerada pelos sistemas de água seria barata e abundante, assim como “a produção de 

comida vem sendo operada como se nem água nem energia fossem fatores limitantes”20. 

A agricultura, hoje se sabe, consome 70% da demanda por água e também é grande 

consumidora de energia, cujo aumento de preço logo reflete sobre fertilizantes, pesticidas e 

transportes para centros de distribuição21. 

Especificamente em relação ao Brasil, o que mais tem elevado a demanda por água é a 

irrigação. Só na região da bacia do Paraná, região hídrica de onde mais se retira água no país, houve, 

entre 2006 e 2010, um crescimento de 50% da retirada de água. Whately e Campanili22 alertam, 

porém, que, proporcionalmente, os maiores aumentos no período se deram em relação às regiões 

do Tocantins-Araguaia (73%) e do São Francisco (54%). 

Naquele período de 2006 a 2010, segundo pesquisa das mesmas autoras, a quantidade de 

água efetivamente consumida no país aumentou 17,7%. “Mais uma vez, a irrigação teve maior peso 

no acréscimo (22,9%), somando 72% do total. O setor responsável pela segunda maior demanda de 

água foi o abastecimento animal, com crescimento de 5,6% no período. [...]”23. 

Não foi sem razão que o Brasil aprovou, em 2013, a nova Política Nacional de Irrigação. De 

fato, a Lei 12.787 representa algum avanço por trazer preocupação com a sustentabilidade na 

prática da irrigação e com os impactos desta nos recursos hídricos24.  

Juridicamente, apesar de todos os elementos ambientais poderem ter um impacto sobre os 

direitos humanos à saúde ou até à vida, os direitos humanos relacionados à água são os mais 

destacados. Afinal, a água é essencial à vida de um modo singular que a saúde das florestas ou 

                                                        
20 WHATELEY, Marussia; CAMPANILI, Maura. O século da escassez: uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios. p. 

45. 

21 WHATELEY, Marussia; CAMPANILI, Maura. O século da escassez: uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios. p. 
46. 

22 WHATELEY, Marussia; CAMPANILI, Maura. O século da escassez: uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios. p. 
62. 

23 WHATELEY, Marussia; CAMPANILI, Maura. O século da escassez: uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios. p. 
65. 

24 BARBOSA, Barbosa. A última gota. p. 80. 
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montanhas intocadas não chega a ser. Por isso mesmo, deve ser acessível em certas quantidades e 

em certos níveis de qualidade para consumo e saneamento. Daí resulta que água limpa não pode 

estar abaixo de certos níveis de quantidade e qualidade mínimos25. 

Oliveira 26  demonstra que, na realidade, essa é uma preocupação da comunidade 

internacional: 

A sociedade internacional tem promovido diversos encontros em que a água doce é o ponto central 

das discussões, uma vez que esse recurso natural é essencial para o desenvolvimento sustentável, 

bem como para a vida, e tem dimensões sociais, econômicas e ambientais interdependentes e 

complementares. Diante da preocupação com os sérios problemas, tanto qualitativos como 

quantitativos, das águas doces, esses países vêm firmando tratados internacionais baseados no 

enfoque integrado que vincule o desenvolvimento à proteção do meio ambiente natural, com a 

participação democrática e o reconhecimento da importância social e econômica da água. 

Não por acaso, algumas nações já reconhecem algum tipo de direito à água em suas 

constituições; e, diferentemente de outras questões ambientais, o gerenciamento de água deve ser 

integrado a todo o ecossistema e por todo um sistema social27. 

Daí que muitas Cortes de justiça pelo mundo já não fazem distinção entre demandas 

embasadas em direitos humanos e aquelas embasadas em direitos ambientais28.  

Ao fluir, lembram May e Daly29, a água varia na forma e muda de função à medida que circula, 

p.ex., de uma geleira para um rio, ou de um aquífero para o oceano.  Ocorre que - e aí está a mais 

significativa distinção entre a água e qualquer outro bem ambiental - ela está rapidamente se 

tornando escassa, física e economicamente. 

E porque todos necessitam de água para sobreviver, a severa degradação da qualidade água 

terá implicações nos direitos humanos mais elementares, como os de primeira geração30. 

São três as grandes ameaças ou principais fatores de degradação da água no Brasil: a) 

poluição por esgotos e efluentes urbanos; b) despejo de fertilizantes e agrotóxicos; e, c) 

desmatamento de cabeceiras de rios e áreas de preservação permanente e de recarga de aquíferos, 

                                                        
25 MAY, James R.; DALY, Erin. Global Environmental Constitutionalism. New York/NY: Cambridge University Press, 2015. p. 177. 

26 OLIVEIRA, Celso Maran de. Evolução das regras jurídicas aplicáveis aos recursos hídricos. Revista de Direito Ambiental, vol. 80, p. 
423-447, Nov-Dez/2015. p. 425. 

27 MAY, James R.; DALY, Erin. Global Environmental Constitutionalism. p. 176 e 179. 

28 MAY, James R.; DALY, Erin. Global Environmental Constitutionalism. p. 200. 

29 MAY, James R.; DALY, Erin. Global Environmental Constitutionalism. p. 179 e 180. 

30 MAY, James R.; DALY, Erin. Global Environmental Constitutionalism. p. 180. 
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impactando diretamente o ciclo hidrológico31. 

Além disso, mais da metade dos lagos e reservatórios do Brasil, e praticamente um terço de 

seus rios, recebe esgotos e fertilizantes que lhes são lançados sem tratamento, o que retira o 

oxigênio da água e provoca o que se chama de eutrofização, um desequilíbrio do ecossistema 

aquático por conta do excesso de nitratos (advindos de adubos e fertilizantes) e fosfatos 

(provenientes de dejetos humanos e de animais, e de detergentes)32. 

Parece mesmo mais do que hora de se buscar alternativas. 

 

4. INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E A ALTERNATIVA DAS ALGAS 

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação [ENCTI] 2012-2015, lembra Matias-

Pereira33, foi lançada pelo governo federal em janeiro de 2012 com previsão de investimentos de 

R$ 74,6 bilhões e já trazia para aquele quadriênio as seguintes cadeias de destaque para a economia 

do Brasil: “tecnologias da informação e comunicação; fármacos e complexo industrial da saúde; 

petróleo e gás; complexo industrial da defesa; aeroespacial; nuclear; economia verde e 

desenvolvimento social”.  

Uma economia sustentável ou verde é um modelo de desenvolvimento econômico 

embasado em desenvolvimento sustentável e conhecimento de economia ecológica. Isso tendo por 

objetivos a melhoria do bem-estar humano, equidade social, e redução dos riscos ambientais e da 

escassez ecológica. Mas uma mudança para uma economia com essas características requer uma 

mudança fundamental de mentalidade e passa por inovação no desenvolvimento e confecção de 

produtos e serviços, além do próprio hábito dos consumidores34. 

Há quem reclame que ainda falta um senso comum ou um conceito claro de inovação, mas, 

atualmente, muitos autores têm chamado o processo de geração de novas ideias de criatividade35. 

                                                        
31 WHATELEY, Marussia; CAMPANILI, Maura. O século da escassez: uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios. p. 

67. 

32 WHATELEY, Marussia; CAMPANILI, Maura. O século da escassez: uma nova cultura de cuidado com a água: impasses e desafios. p. 
69. 

33  MATIAS-PEREIRA, José. Políticas Públicas e Inovação: a interação entre invenções e inovações tecnológicas e propriedade 
intelectual no Brasil. In: BRUNO-FARIA, Maria de Fátima; VARGAS, Eduardo Raupp de; MARTÍNEZ, Albertina Mitjáns 
(Organizadores). Criatividade e Inovação nas Organizações: desafios para a competitividade. São Paulo: Editora Atlas, 2013. p. 
213. 

34 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 16 e 20. 

35 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 39. 
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A criatividade, para Masi36, é “a marca distintiva da nossa espécie, o elemento que nos faz 

humanos, que nos permite rebater golpe a golpe os desafios da natureza, que nos permite ser, no 

planeta, a única espécie que continua a se expandir”.  

Termo relativamente novo, que tem sido utilizado no contexto de sustentabilidade 

ambiental, é o de eco-inovação: processo de desenvolvimento de novas ideias, comportamentos, 

produtos e processos que contribuam para uma redução de ônus ambientais ou para específicos 

objetivos de sustentabilidade. Algumas outras vezes o termo eco-inovação é utilizado para significar 

inovações ambientais ou sustentáveis37. 

Outro conceito emergente é o da assim chamada para além da sustentabilidade, que 

pretende ir além da preservação dos recursos existentes, encorajando a criatividade e a inovação 

na geração de novos recursos a partir de resíduos, efluentes e emissões; como que enxergando a 

poluição não propriamente como um ônus, tão somente, mas como uma oportunidade lançada no 

ambiente, uma vez que, resíduos, efluentes e emissões podem ser transformados em matéria-prima 

e recursos que venham a ser os novos recursos naturais. E o grande exemplo é o crescimento das 

algas (por absorção de dióxido de carbono)38. 

As algas podem ajudar a resolver problemas de poluição e de contaminação de água, pois 

são capazes de florescer em águas residuais, removendo o excesso de nutrientes e absorvendo 

metais pesados. Além disso, as algas começam a ser vistas como um recurso inovador e valioso, já 

que podem ser usadas como comida, ração e combustível, nossas principais fontes de energia. A 

primeira alimenta os homens; a segunda, os animais; e o terceiro, as máquinas39.  

Notícia divulgada no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

confirma esse terceiro atributo (combustível): 

Embrapa avalia o cultivo de microalgas em vinhaça 

Cientistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) encontraram nas usinas 

sucroenergéticas um ambiente favorável para o cultivo de microalgas. O trabalho tem com foco 

aproveitar os resíduos provenientes do processo de obtenção do etanol, com o objetivo de gerar óleo 

para a produção de biodiesel e biomassa, que pode servir de matéria-prima para o álcool combustível 

e outros produtos de maior valor agregado. 

                                                        
36 MASI, Domenico De. Alfabeto da sociedade desorientada: para entender o nosso tempo. Tradução de Silvana Cobucci e de 

Federico Carotti. 1. ed. São Paulo: Objetiva, 2017. p. 66-67. 

37 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 40 e 41. 

38 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 289. 

39 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 289-290. 
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"Essas usinas produzem passivos que podem servir de fonte nutritiva para as microalgas, como o 

próprio gás carbônico (CO2) e a vinhaça, que é um subproduto da destilação do etanol", explica o 

pesquisador de recursos genéticos e melhoramento de microorganismos da Embrapa, Bruno Brasil. 

"Esse é um resíduo geralmente utilizado para fertilização de cana e que também pode ser usado para 

o crescimento das algas", acrescenta. 

A vinhaça é rica em nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) – nutrientes tão essenciais para as microalgas 

quanto para as plantas. Além de agregar valor a esse resíduo, as microalgas poderiam consumir o 

carbono liberado na produção de etanol, tornando-a ainda mais sustentável, além de mitigar passivos 

ambientais. 

"A microalgas são consideradas a terceira geração de biocombustíveis. É a que tem a menor 

possibilidade de competir com alimentos. A água não precisa ser potável e pode-se usar resíduos, 

efluentes, por exemplo, até de uma estação de esgoto municipal ou um cultivo acoplado a uma 

termelétrica", sugere o biólogo, que é também bolsista pesquisador-avaliador do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI)40. 

As algas - tanto as macroalgas quanto as microalgas - normalmente têm fotossíntese mais 

eficiente do que outros tipos de biomassa, podendo gerar até 250 vezes a quantia de óleo por acre 

se comparadas à soja. Enquanto biocombustível, também parecem ser as únicas capazes de fazer 

frente ao combustível fóssil, já que geram de 7 a 31 vezes mais óleo do que aquele extraído do 

dendê. Além disso, as algas são mais adaptáveis às mudanças climáticas do que as plantas que temos 

utilizado como alimento. Por certo serão elas que prosperarão se houver um aquecimento global 

ainda maior, bastando constatar que atualmente as algas florescem na presença de águas residuais, 

de águas salobras ou mesmo de águas salgadas41. 

Apesar de pequenas, as algas são responsáveis pela maior parte do oxigênio produzido na 

Terra. Muito mais do que todas as florestas juntas42.  

Não é só. As algas também podem ser solução para vários tipos de desnutrição, já que são 

fontes de proteína, energia, vitaminas e minerais. Não por acaso as algas são chamadas de super 

comidas ou comidas do futuro43. 

Pesquisas mencionadas por El-Haggar44, no Egito, evidenciaram que a utilização de algas para 

purificar o solo de metais pesados já é uma realidade; e mesmo como fertilizantes as algas têm 

                                                        
40 EMBRAPA avalia cultivo de microalgas em vinhaça. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações [MCTIC]. Lista 

de Notícias. Sala de Imprensa. Disponível em: < 
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/migracao/2015/01/Embrapa_avalia_o_cultivo_de_mic
roalgas_em_vinhaca.html>. Acesso em: 13 out. 2018. 

41 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 291. 

42 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 292. 

43 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 309. 

44 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 321. 
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representado uma revolução agrícola. 

Do mesmo modo, outro estudo realizado, desta vez na Índia, aprovou os efeitos das algas 

verde-azuladas no cultivo de arroz, cujos campos, apesar de encharcados, tiveram seu solo 

enriquecido com nitrogênio barato e um aumento da sua fertilidade, graças àquelas algas45. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto, nosso direito, em diversos diplomas legais, busca garantir a sustentabilidade 

intergeracional. Enfoques isolados a um único recurso ou aspecto ambiental, porém, parecem já 

não bastar para que o afã por sustentabilidade reste satisfeito. 

Em verdade, os novos tempos, com seus novos desafios e complexidades, reclamam uma 

visão macro das extensas e sensíveis questões ambientais, engajada com inter e 

transdisciplinaridade, em ambiente aberto e propício à inovação e à criatividade na busca de 

soluções ou, pelo menos, alternativas mais sustentáveis para as presentes e as futuras gerações. 

Daí ser cada vez mais questionado e cobrado o setor agrícola, maior consumidor de água do 

planeta e que também acaba por contaminar os recursos hídricos com fertilizantes e dejetos, 

agravando ainda mais o desequilíbrio dos ecossistemas em todo o planeta. Setor agrícola que vê os 

antigos agricultores artesanais serem substituídos por fábricas-fazendas, em verdadeiro frenesi 

industrial que submete rebanhos e aves a viverem sem espaço até o momento do abate, muitas 

vezes cruel e doloroso. 

Assim, só se agrava a escassez hídrica, com risco agora real e concreto de que milhões de 

pessoas, em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, se vejam privadas do direito fundamental 

a um mínimo indispensável de água com qualidade. 

Hora de mais uma vez apelar para a inovação e para a criatividade humanas. Já se fala, como 

se observou, em eco-inovação e o que agora se propõe é ir além da sustentabilidade, a fim de 

encontrar oportunidades e buscar soluções ou alternativas a partir da crise ambiental já instalada. 

E eis que avançam pesquisas a demonstrar o potencial das algas, ora macroalgas ora 

microalgas, como supercomidas ou comidas do futuro, como ração/fertilizantes e até como 

biocombustível. 

                                                        
45 EL-HAGGAR, Salah M. Sustainability and Innovation: the next global industrial revolution. p. 325.  
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O futuro dirá se está mesmo reservado às algas o papel de já terem gerado condições à vida 

na Terra, há bilhões de anos, provendo-a de oxigênio, e agora, novamente, protagonizarem a 

redenção da própria espécie humana nesse mesmo planeta. 
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TRIBUNAIS DE CONTAS, CONTRATOS PÚBLICOS E PRINCÍPIO DA 

SUSTENTABILIDADE  

 

Juarez Freitas1 

Fernando Simões Reis2 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de degradação socioambiental, em escala planetária, é alarmante. Os limites 

ecológicos continuam a ser ultrapassados perigosamente.3 Evidências científicas não cessam de 

atestar o sério equívoco do consumo (e do pós-consumo) acrítico e impensado, para não dizer 

irracional e autodestrutivo. A poluição prossegue na sua marcha fúnebre e genocida. Mudanças 

climáticas extremas não podem ser negadas, salvo por cegueira voluntária.  Para estancar o curso 

trágico de acontecimentos, quadra ativar, sem tardança, a intervenção sistêmica, por meio de 

múltiplas ferramentas que induzam eficiência, eficácia, probidade e prudência na destinação de 

recursos naturais.  

Como sublinha o historiador Timothy Snyder, em contexto similar, alguém precisa tomar a 

frente. 4  Urgente, pois, entre outras providências, a determinação de contratações públicas 

sustentáveis pelos Tribunais de Contas (não mera e vaga exortação), de sorte a exigir que os ajustes 

públicos sejam vantajosos em termos sociais, econômicos e ambientais, sopesando 

impessoalmente os custos e benefícios diretos, bem como precificando as externalidades. É que a 

inflexão proporcionada pela incidência transversal do princípio da sustentabilidade introduz a 

reforma estrutural do modelo de contratação administrativa, mediante a inclusão rigorosa de 

parâmetros finalísticos que promovem a travessia para a economia digital e de baixo carbono. Nesse 

                                                        
1 Professor Titular de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Mestrado e Doutorado) e Professor Associado 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Presidente do Conselho Científico Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito 
Público. Advogado. Consultor. Parecerista. Pós-doutorado em Direito na Universitàdegli Studi di Milano. E-mail: 
juarezfreitas@uol.com.br 

2 Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul. E-mail: fernando_simoes_reis@yahoo.com.br 

3 Vide, a propósito de tais limites, STEFFEN, W. et al. Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet. 
Science, v. 347, n. 736, 2015, pp. 1-10. 

4 Vide SNYDER, Timothy. Sobre a tirania. São Paulo: Cia das Letras, 2017, p. 49. 
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prisma, os Planos de Logística Sustentável e os Índices de Sustentabilidade da Administração Pública 

configuram, sem prejuízo de outros, instrumentos cruciais de aplicação inadiável. Ou seja, revela-se 

digna de louvor a progressão da recente jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que 

culminou com a determinação de que a sustentabilidade ocupe o cerne do escrutínio das 

contratações públicas.  

No presente estudo, intenta-se ressaltar a ideia-chave de que as licitações sustentáveis 

revestem-se de caráter cogente. Não são de implementação facultativa ou voluntária, atrasável por 

lobbys sombrios ou pela inércia crônica. Com efeito, embora persistam entraves cognitivos e não-

cognitivos, sobejam argumentos ético-jurídicos para comprovar que a contratação pública terá que 

ser sustentável ou restará em desconformidade estridente com o sistema constitucional. Mais: 

impende consignar que passou a época de controles (internos e externos) que somente efetuavam 

recomendações, campanhas, guias e apelos. Dito de outra maneira, nos contratos públicos, a 

cláusula sobre a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, por exemplo, é 

mandatória. Não há como tergiversar. Os critérios de sustentabilidade são obrigatórios, como 

reconhece o Decreto federal 9.178/2017.5 Entre esses critérios, mencionem-se o baixo impacto 

sobre flora, fauna, ar, solo e água e a origem sustentável de recursos naturais utilizados nos bens, 

nos serviços e nas obras. Em outras palavras, é o momento apropriado para uma intervenção mais 

incisiva e resoluta das instituições de controle, notadamente dos Tribunais de Contas, na tarefa 

indeclinável de universalizar relações administrativas sustentáveis. 

 

1. O IMPERATIVO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

Em nosso sistema constitucional, o imperativo de contratações públicas sustentáveis radica 

sobretudo nos arts. 170, VI, e 225, que encapsulam a sustentabilidade como princípio 

constitucional, direta e imediatamente aplicável. Tais dispositivos prescrevem “assegurar, às 

gerações presentes e futuras, o ambiente favorável ao bem-estar, “no intuito de consolidar o 

desenvolvimento que não se ilude com o mito do crescimento material ilimitado. Já no âmbito 

infraconstitucional, proliferam as regras concretizadoras, que tornam insofismável o caráter 

cogente da sustentabilidade, no âmbito das relações públicas e privadas.  

No campo propriamente de contratações públicas, mencione-se, para ilustrar, a Lei 

                                                        
5 Vide Decreto 9.178/2017, que altera o Decreto 7.746/2012.   
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12.349/2010, que redimensionou o art. 3º da Lei de Licitações, ao introduzir o princípio do 

desenvolvimento sustentável como norte expresso.6 Todavia, a bem da verdade, em que pese a 

previsão normativa e a assunção de compromissos internacionais para a consumação dessa 

diretriz,7 ainda permanece ínfima ou residual a adoção de critérios consistentes de sustentabilidade 

nos ajustes públicos.   

Ora, se os princípios constituem a base e o ápice do sistema8, a eficácia do princípio da 

sustentabilidade não pode continuar eclipsada. Valores ecológicos penetram os vários ramos 

jurídicos a ponto de impor limites a outros direitos. 9  Quer dizer, não faz sentido tratar a 

sustentabilidade como singelo conteúdo programático ou exortatório. No que diz respeito às 

contratações públicas, sequer a falta de regras infraconstitucionais é pretexto invocável para o 

ânimo procrastinatório, uma vez que existem comandos normativos em exuberância, prescrevendo 

o modelo das contratações limpas.  

De fato, não é demasia ressaltar a prioridade estratégica da política de contratações públicas 

sustentáveis para modificar os padrões de produção, consumo e pós-consumo,  predispondo os 

agentes de mercado à senda da economia verde.10  Por todos motivos, a inflexão gerada pela 

incidência transversal do princípio da sustentabilidade não pode tardar, eis que incentiva a 

substancial recomposição do modelo econômico, tradicionalmente preocupado apenas com o 

progresso econômico sem levar em conta dimensões superiores. As licitações sustentáveis rompem 

com tal lógica e passam a contemplar os valores humanos, sociais e culturais nas aquisições públicas, 

viabilizando, na esfera de sua incidência, o desenvolvimento sustentável.11 

                                                        
6 Outros diplomas determinam a inserção de critérios de sustentabilidade nas licitações públicas, tais como: Lei 12.187/2009, art.6º, 

inciso XII; Lei 12.305/2010, art. 7º, inciso XI; Lei 12.462/2011, art. 4º, inciso III e Lei 13.303/2016, arts. 31, caput, 45, caput; 47, 
inciso II. 

7 Em decorrência da importância da participação estatal na indução de padrões sustentáveis de consumo, um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem implementados pelos países membros da ONU no âmbito do Agenda 2030 visa 
exatamente fortalecer a atuação estatal na incorporação de critérios de sustentabilidade em suas contratações. Trata-se 
precisamente do ODS 12, que visa “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”, sendo que uma das ações 
previstas para alcançar esse objetivo é a promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, conforme subitem 12.7. Vide 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030>. Acesso em 
29 de junho de 2017.  

8 FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 83. 

9 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: Introdução, Fundamentos e Teoria Geral. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 240-241. 

10 Segundo informação constante no site do Ministério do Planejamento, “as contratações governamentais, no Brasil, movimentam 
recursos em cerca de 10% a 15% do produto interno bruto (PIB)”. Disponível em: 
<http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/contratacoes-publicassustentaveis>. Consulta em 22 set. 2017. 

11  VILAC, Teresa; CARVALHO, Flávia Gualtieri de; FERREIRA, Maria Augusta Soares de Oliveira. Guia Nacional de Licitações 
Sustentáveis. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2016. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/33924880>. Acesso em 10 ago. 2017, p. 11. 
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 É mudança de raiz, tendencialmente apta a acelerar a transição para a sociedade de baixo 

carbono e da economia circular. Nesse panorama, os Índices de Acompanhamento de 

Sustentabilidade da Administração Pública são ferramentas a serem implantadas energicamente 

pelas múltiplas esferas de controle.  

Apresenta-se, nesse passo, digna de encômios, a alteração da jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União, que se cristalizou na determinação categórica de incorporar o princípio 

constitucional da sustentabilidade ao núcleo dos parâmetros de aferição da perfomance pública.  

Nada obstante, impende reconhecer que a implementação dos critérios de sustentabilidade 

nas contratações públicas tem-se mostrado tímida12 e aquém da necessidade. São múltiplos os 

fatores explicativos13, inclusive a dicção (não inteiramente consertada) do Decreto 7.746/201214 

que, ao regulamentar o artigo 3º da Lei 8.666/93, favoreceu compreensão errônea de que seria 

facultativo contemplar a variável ambiental. A par disso, a miopia temporal na avaliação de 

propostas também tem seu papel decisivo para a indevida procrastinação. A forma reducionista de 

precificação, por sua vez, conduz à escolha de maus preços, ao não incorporar os custos indiretos. 

Persiste, desse modo, a precificação imediatista e distorcida, em flagrante antijuridicidade, ao não 

observar diretrizes intertemporais, na suposição tosca de que a discricionariedade permitiria opção 

injustificável pelo preço de curto prazo, com abstração dos custos das externalidades sociais, 

ambientais e econômicas. 

 Em contrapartida, surgem guias de licitações sustentáveis como os da Justiça do Trabalho, 

do Ministério Público Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Advocacia-Geral da União,15que 

já auxiliam a tomada decisória sustentável. 16  Mencione-se, ainda, como medida propícia às 

                                                        
12 Conforme aludido, o TCU constatou em recente trabalho que, até o exercício de 2016, as contratações públicas sustentáveis não 

chegavam a representar 1% do total das contratações realizadas.  

13 NIEBUHR, Pedro de Menezes. Por que as licitações sustentáveis ainda não decolaram?. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 
19, n. 104, jul./ago. 2017. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=248240>. Acesso em: 23 set. 
2017. 

14Vide COSTA, Carlos Eduardo Lustosa da. Novo marco regulatório das compras públicas sustentáveis: inovações e desafios à luz do 
Decreto Presidencial n. 7.746/2012. In: VILLAC, Teresa; BLIACHERS, Marcos Weiss; SOUZA, Lilian Castro de (Coord.). Panorama de 
licitações sustentáveis: direito e gestão pública. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 121. 

15 O Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União, por exemplo, contém roteiro para a implementação das 
licitações sustentáveis, trazendo exemplos dos critérios de sustentabilidade a serem considerados em diversos tipos de 
contratações. O documento está disponível em http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/33924880.   

16 Segundo Daniela Zago Gonçalves da Cunda (CUNDA, Daniela Zago Gonçalves da. Controle de Sustentabilidade pelos Tribunais de 
Contas. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – PUC-RS, Rio Grande do Sul, p. 250), para o sucesso das licitações sustentáveis critérios 
de sustentabilidade devem estar presentes já antes do início da licitação, quando se deve verificar a real conveniência de iniciar o 
certame, assim como deve ser analisada a disponibilidade de produtos ociosos ou alternativos que possam substituir o objeto da 
aquisição. 
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contratações sustentáveis, o projeto Sustainable Public Procurement and Ecolabelling – SPPEL do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o qual, em parceria com o Poder 

Executivo Federal, busca aperfeiçoar o entendimento sobre o uso de certificações ou rótulos 

ambientais e técnicas de mercado, no programa de Compras Públicas Sustentáveis.17-18 

O certo é que passou da hora de cobrar, com ênfase, a vigorosa implementação das 

contratações públicas sustentáveis. Na esfera da Administração Pública Federal, direta e indireta, e 

nos casos de repasse de recursos pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumentos 

congêneres, a competência fiscalizatória é do Tribunal de Contas da União, com fulcro nos arts. 70 

e 71 da Constituição Federal.  Em relação às licitações sustentáveis, o TCU tem-se pronunciado, após 

o advento da Lei 12.349/2010, que introduziu o princípio cogente do desenvolvimento sustentável 

nas contratações públicas. Como ilustrações, colacionem-se os seguintes julgados: Acórdão 

1.085/2011-Plenário; Acórdão 2.403/2012-Plenário; Acórdão 1.305/2013-Plenário; Acórdão 

122/2012-Plenário e Acórdão 1.612/2012-Plenário. Em tais julgamentos, o TCU tratou basicamente 

de questões ligadas à inserção dos critérios de sustentabilidade nas licitações públicas, consolidando 

o entendimento de plausibilidade das novas exigências, desde que fixadas na definição do objeto e, 

quando exigido certificado de sustentabilidade, com ensejo de apresentar certificação alternativa.  

A propósito, a questão da exigibilidade de medidas de sustentabilidade na Administração 

Pública resultou esquadrinhada em auditoria operacional,19 levada a efeito em vários órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal com o fito de avaliar ações no que se refere ao uso racional e 

sustentável dos recursos naturais, notadamente papel, energia elétrica e água. No relatório da 

equipe técnica que conduziu os trabalhos que serviram de base para a prolação do Acórdão 

1.752/2011-Plenário, consta que, a despeito de normatização suficiente, não estavam sendo 

disseminadas, de modo satisfatório, as práticas da sustentabilidade, no campo da Administração 

Pública.20  

                                                        
17 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. Paper Brasil: considerações e recomendações para as compras 

públicas sustentáveis no Brasil. Projeto Sustainable Public Procurement and Ecolabelling. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 
<http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/pnuma_paper_brasil_v7.0.3.pdf>. Acesso em 10 ago. 2017. 

18 Para detalhes sobre o Programa, vide http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/licitacoes-sustentaveis . Acesso em 30 de junho 
de 2017.  

19 Para detalhes acerca do conceito de auditoria operacional e diferenças quanto aos demais tipos de fiscalização exercidas pelo TCU, 
vide REIS, Fernando Simões dos. Novas perspectivas para o controle da discricionariedade administrativa pelo Tribunal de Contas 
da União em auditorias operacionais. Interesse Público, Belo Horizonte, ano 17, n. 89, v. 1, p. 239-275, jan./fev. 2015. 

20  Segue transcrição do trecho do relatório do TCU, que consta como fundamento do Acórdão 1.752/2011-Plenário: “30. Não 
obstante a redução da discricionariedade permitida ao poder público pela adesão a acordos internacionais e pela existência de 
normativos nacionais, as medidas de sustentabilidade e eficiência ainda não se encontram amplamente disseminadas na 
Administração Pública e ainda não constituem uma política de Estado abrangente, coordenada e contínua, que propicie economia 
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Pois bem. Em que pese o relatório ter reconhecido a vinculatividade da gestão sustentável 

dos recursos públicos, o TCU optou, naquela altura, pela expedição de meras recomendações ao 

órgão competente, em vez de determinações,21 ou seja, sem impor sanções aos gestores.22 

A seguir, no Acórdão 1.375/2015-Plenário, o TCU reconheceu a legitimidade das licitações 

sustentáveis, mas com a ressalva de que o administrador deveria inserir   motivação que 

emprestasse lastro às exigências de caráter ambiental. Não afirmava, ainda, a imperatividade da 

medida, dando a entender que a realização de contratações sustentáveis seria uma boa prática, a 

ser observada na medida do possível.  

Em outros termos, o TCU admitia critérios de sustentabilidade, contudo a cobrança mais 

incisiva tardava. No tocante a outros Tribunais de Contas brasileiros, a situação era semelhante. Em 

pesquisa realizada em 2014, poucos informaram que haviam determinando aos seus jurisdicionados 

a realização de licitações sustentáveis.23-24 

Eis que, em boa hora, o cenário se alterou substancialmente, a partir da decisão do TCU, em 

2017. Trata-se de guinada digna de nota. No intuito de avaliar o grau de implementação da 

sustentabilidade pela Administração Pública Federal, o TCU realizou auditoria operacional (TC 

006.615/2016-3, julgado pelo Acórdão 1.056/2017-Plenário). Procedeu o monitoramento das 

                                                        

de recursos naturais e financeiros por meio do uso racional dos recursos naturais. Percebe-se uma grande heterogeneidade dentro 
da Administração Pública na inserção dos conceitos de sustentabilidade e uso racional de recursos em suas atividades.” (TCU, 
Acórdão 1.752/2011 – Plenário (TC 017.517/2010-9). Relator: André de Carvalho, em 29/6/2011. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1752%2520ANOACORDAO
%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/false/1/false>. Acesso em 25 de junho de 2017) 

21  Segue a transcrição das recomendações feitas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no âmbito do Acórdão 
1.752/2011-Plenário: “9.8. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que incentive os órgãos e instituições 
públicas federais a adotarem um modelo de gestão organizacional estruturado na implementação de ações voltadas ao uso 
racional de recursos naturais, a exemplo das orientações fornecidas pelos Programas A3P, PEG e Procel EPP; 9.9. recomendar ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que incentive os órgãos e instituições públicas federais a implantarem programas 
institucionais voltados ao uso racional de recursos naturais, inclusive prevendo designação formal de responsáveis e a realização 
de campanhas de conscientização dos usuários.” (TCU, Acórdão 1.752/2011 – Plenário (TC 017.517/2010-9). Relator: André de 
Carvalho, em 29/6/2011. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1752%2520ANOACORDAO
%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/false/1/false>. Acesso em 25 de junho de 2017) 

22  Para detalhes acerca da diferença entre recomendações e determinações do TCU, vide REIS, Fernando Simões dos. Novas 
perspectivas para o controle da discricionariedade administrativa pelo Tribunal de Contas da União em auditorias operacionais. 
Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 17, n. 89, v. 1, p. 239-275, jan./fev. 2015. 

23 AZEVEDO, Pedro Henrique Magalhães. Os Tribunais de Contas brasileiros e as licitações sustentáveis. Revista Brasileira de Direito 
Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, out./dez. 2014. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/ 
PDI0006.aspx?pdiCntd=230536>. Acesso em: 25 set. 2017. 

24 Nessa mesma pesquisa, verificou-se a baixa implementação de critérios de sustentabilidade nas licitações dos próprios tribunais 
de contas. Ressalta-se que a pesquisa foi realizada com 29 dos 34 Tribunais de Contas do Brasil, dos quais apenas 15 responderam 
os questionamentos feitos. (MAGALHÃES, 2014)  
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recomendações emitidas no Acórdão 1.752/2011-Plenário, no atinente à “utilização de critérios e 

práticas de sustentabilidade na aquisição de bens e serviços de modo a estimular uma produção e 

um consumo sustentáveis”.25 Quanto ao tópico, o TCU chegou à conclusão de que houve baixíssimo 

avanço na assimilação efetiva dos critérios e práticas de sustentabilidade na seara dos ajustes da 

Administração Pública Federal de 2011 a 2016, consoante dados da tabela abaixo: 

 

Evolução da representação das compras públicas sustentáveis federais no montante de 

aquisições e contratações realizadas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,60% 0,71% 0,75% 0,70% 0,85% 0,84% 

Fonte: Relatório do Acórdão 1.056/2017-Plenário (TCU, 2017, p. 23) 

 

Registre-se que, no período mencionado, as alterações legislativas só fizeram reforçar a 

exigência de licitações sustentáveis. Infelizmente, a “nova estrutura normativa não foi suficiente 

para alavancar as contratações públicas sustentáveis”.26  

Como se observa, com o suporte no Relatório de Auditoria, uma das causas para a baixa 

implementação de licitações sustentáveis reside na carência de protagonismo da Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (Cisap).27 Outro ponto emergente é o 

relativo às deficiências no sistema de catalogação de materiais e de serviços, dado que ausente a 

normatização e a padronização de parâmetros da sustentabilidade, com baixo número de registros 

dos itens sustentáveis nos respectivos catálogos. Ao lado disso, diagnosticou-se a falha de 

planejamento das contratações públicas, pois 54% das unidades auditadas afirmaram que não 

                                                        
25 TCU. Acórdão 1.056/2017 – Plenário (TC 006.615/2016-3). Relator: André Luís de Carvalho. Brasília, em 24/5/2017. Disponível em: 

<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1056%2520ANOACORDAO
%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/false/1>. Acesso em 16 de jun. de 2017, p. 2. 

26 TCU. Acórdão 1.056/2017 – Plenário (TC 006.615/2016-3). Relator: André Luís de Carvalho. Brasília, em 24/5/2017. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1056%2520ANOACORDAO
%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/false/1>. Acesso em 16 de jun. de 2017, p. 23. 

27  A instituição da Cisap está prevista no art. 9º do Decreto n. 7.746/2012, que estabeleceu critérios, práticas e diretrizes de 
sustentabilidade para as aquisições no âmbito da Administração Pública Federal. Segundo esse comando normativo, essa comissão 
possui “a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes”. Vide o aludido Decreto 9.178/2017. 
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consideravam a especificação de itens sustentáveis em seus planos de compras, tampouco 

consideravam materiais ociosos para reaproveitamento, com inequívoco déficit de avaliação da real 

necessidade.28  

Ante a imprescindível mudança do quadro, nada mais justo do que destacar a guinada 

proposta no voto do Ministro-Relator André Luís de Carvalho:  

43. De todo modo, a partir da análise desses achados de auditoria, mostra-se adequado o conjunto de 

medidas propostas pela unidade técnica, pois tende a permitir o aperfeiçoamento das ações voltadas 

à promoção da sustentabilidade na APF, mas entendo que o TCU deve enviar determinações aos 

diversos órgãos federais, em vez das recomendações propostas, já que, nas aludidas circunstâncias, a 

APF deve promover a correção dessas falhas, não só em respeito aos ditames legais e infralegais 

aplicáveis, mas em homenagem aos princípios administrativos da legalidade e da eficiência.29 

Afortunadamente, o novo entendimento restou acolhido, à unanimidade, pelo TCU, que 

prolatou o histórico Acórdão 1056/2017-Plenário, estipulando determinações de correção das 

impropriedades encontradas, com a fixação de prazo para o cumprimento.30 Sem dúvida, o julgado 

representa, potencialmente, um divisor de águas no controle externo brasileiro, irradiando exemplo 

inspirador para as demais Cortes de Contas, bem como para os controles internos.    

 

                                                        
28 TCU. Acórdão 1.056/2017 – Plenário (TC 006.615/2016-3). Relator: André Luís de Carvalho. Brasília, em 24/5/2017. Disponível em: 

<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1056%2520ANOACORDAO
%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/false/1>. Acesso em 16 de jun. de 2017, p. 25-26. 

29 TCU. Acórdão 1.056/2017 – Plenário (TC 006.615/2016-3). Relator: André Luís de Carvalho. Brasília, em 24/5/2017. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1056%2520ANOACORDAO
%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/false/1>. Acesso em 16 de jun. de 2017, p. 46. 

30 Dentre as determinações realizadas, destacam-se as seguintes no tocante à indução das licitações sustentáveis: “9.2. determinar 
que, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, representado pela 
Coordenação Geral de Normas de sua Secretaria de Gestão (SEGES/CGNOR), promova a necessária aplicação do art. 3º, caput, da 
Lei nº 8.666, de 1993, de sorte a adotar as providências necessárias para que, a partir de 1º de janeiro de 2018, sejam efetivamente 
aplicadas as seguintes medidas: 9.2.1. implementar o Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração (IASA), 
com eventuais adaptações e atualizações que se fizerem necessárias, de acordo com as tratativas já iniciadas em reuniões da Cisap, 
de modo a possibilitar a verificação e o acompanhamento da evolução de ações que visem à sustentabilidade na APF, valendo-se, 
na medida do possível, do aplicativo de TI desenvolvido em cumprimento ao item 9.9.4 deste Acórdão; 9.2.3. coordenar e integrar 
as iniciativas destinadas ao aprimoramento e à implementação de critérios, requisitos e práticas de sustentabilidade a serem 
observados pelos órgãos e entidades da administração federal em suas contratações públicas, nos termos do art. 2º do Decreto 
nº 7.746/2012, a exemplo do projeto SPPEL, devendo atentar para a necessidade de aprimorar a normatização que permite a APF 
realizar aquisições de produtos e serviços sustentáveis, com maior agilidade e eficiência, além de outros incentivos gerenciais, no 
caso de o órgão ou a entidade federal contar com o devido PLS; 9.2.4. concluir a revisão do Catálogo de Materiais – CATMAT e do 
Catálogo de Serviços – CATSER, de sorte a regulamentar a inclusão de itens com requisitos de sustentabilidade e a excluir os itens 
cadastrados em duplicidade; 9.2.5. exigir a devida apresentação da Plano Anual de Contratações pelos órgãos e entidades 
integrantes do SISG, especificando os itens com requisitos de sustentabilidade que serão adquiridos em consonância com o 
correspondente PLS.” (TCU, Acórdão 1.056/2017 – Plenário (TC 006.615/2016-3). Relator: André Luís de Carvalho. Brasília, em 
24/5/2017. Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1056%2520ANOACORDAO
%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOI
NT%2520desc/false/1>. Acesso em 16 de jun. de 2017, p. 48-49) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tudo considerado, haja vista a crescente normatização a respaldar a cobrança incisiva do 

respeito ao princípio constitucional da sustentabilidade, os Tribunais de Contas podem/devem 

adotar a postura hermenêutica recente do TCU, no sentido de determinar a celebração e a execução 

de contratações públicas sustentáveis. O atual posicionamento daquela Corte de Contas mostra-se 

em perfeita consonância com a melhor leitura sistemática da Carta, inclusive ao estabelecer prazo 

para a implementação do Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração 

Pública. Trata-se, convém destacar, de julgamento histórico que marcha ao encontro de novas 

realidades e do fiel acatamento de princípio dotado de força normativa, desde a origem, na 

Constituição brasileira (arts. 170, VI e 225).  

Definitivamente, não se admite, sob pena de omissão específica, o déficit crônico de 

avaliação de sustentabilidade dos impactos das transações do Poder Público. É de esperar, portanto, 

que o TCU corrobore o entendimento nos próximos trabalhos, consolidando a jurisprudência hábil 

a salvaguardar a sustentabilidade. Ao fazê-lo, desencadeará, em contágio positivo, reformas 

comportamentais promissoras. 
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