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APRESENTAÇÃO

Os Organizadores do Evento “Seminário Internacional sobre Es-
tado e Instituições” têm a satisfação de dar as boas-vindas a todos e 
apresentar a sua segunda edição intitulada: “Desafios Contemporâ-
neos e o Futuro do Multilateralismo: Cenários e Perspectivas no âmbito 
da Governança Global”.

A organização deste Evento, que resulta na presente publica-
ção, remete a 2012, ocasião em que o Grupo de Pesquisa Estado, 
Instituições e Análise Econômica do Direito (GPEIA/UFF) foi criado. 
Ao longo dos anos, as parcerias desenvolvidas pelo Grupo resultaram 
em muitos frutos. Foram desenvolvidos oito eventos de periodicidade 
anual, sendo que a edição trazendo a temática “Perspectivas Latino-
-Americanas”, em 2018, contou com o apoio e financiamento da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Em 2020, o GPEIA entrou em uma nova fase, na qual assumo 
a coordenação geral do Grupo, representando o momento apropria-
do para, diante das adversidades e vicissitudes que se apresentaram, 
criarmos um espaço de debate, de forma crítica e propositiva, em rela-
ção aos desafios no âmbito das Políticas Públicas e de policy-making 
para o enfrentamento do cenário da crise que assolou a comunidade 
global como um todo.

O aprendizado e interação acadêmica ao longo desses anos, 
em colaboração científica com as instituições parceiras, foi fundamen-
tal para a organização do I Seminário Internacional sobre Estado e 
Instituições – “Diálogos Institucionais e Políticas de Enfrentamento da 
Crise” em setembro de 2020. O Evento alcançou seus objetivos com 
êxito, contando com a participação de aproximadamente 900 pessoas 
e mais de 80 pesquisas apresentadas.
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Além disso, como resultado do Seminário, foram lançados 
quatro ebooks, com mais de 65 artigos, divididos por área temática, 
contemplando formas de enfrentamento e soluções criativas para os 
desafios apresentados. Por último, foi organizada a publicação do li-
vro impresso “Estados e Instituições: Diálogos Institucionais e Políticas 
para o Enfrentamento da Crise” composto por capítulos inéditos em 
conjunto com a seleção de artigos revisitados das principais contribui-
ções que fizeram parte do Evento.

Em 2021, o fato de ainda estarmos passando por uma conjun-
tura complexa e repleta de particularidades - tanto em âmbito nacio-
nal quanto internacional - nos provocou a assumir essa empreitada, 
por meio do Grupo de Pesquisa, visando abrir o espaço para refle-
xões pertinentes em quatro frentes principais que foram abordadas 
pelos Grupos de Trabalho (GTs) de forma interdisciplinar: Desafios do 
Multilateralismo em Âmbito Global e o papel das Instituições Interna-
cionais (GT1); Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento 
da crise em Perspectiva Comparada (GT2); Alternativas para o Meio 
Ambiente e a Plataforma da Sustentabilidade (GT3) e Estado, Institui-
ções e Governança (GT4).

O GT1 intitulado “Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global 
e o papel das Instituições Internacionais” se propôs a debater os desa-
fios globais voltados à reorganização e recuperação com vistas a um 
cenário pós-pandemia, assim como discutir as ações multilaterais dire-
cionadas a novas dinâmicas que venham acompanhadas de soluções 
criativas para o reordenamento em âmbito global. Nesse sentido, a re-
levância da cooperação internacional em escopo global, bem como a 
forma pela qual esse processo vem sendo conduzido, acaba represen-
tando um ponto fundamental dentro do debate necessário para a su-
peração deste contexto crítico levando em conta a sua complexidade.

O GT 2 intitulado “Políticas Nacionais e Internacionais de En-
frentamento da crise em Perspectiva Comparada” trouxe ao debate 
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o papel do Estado e das Instituições na gestão da pandemia, bem 
como das políticas nacionais e internacionais de seu enfrentamento e 
recuperação. O intuito consistiu em destacar a relevância da multidis-
ciplinaridade que envolve estes desafios - buscando a complemen-
taridade de diversos campos do conhecimento na direção de saídas 
propositivas para essa conjuntura - incorporando abordagens tanto do 
caso brasileiro, como também das realidades internacionais, na con-
cretização destes objetivos.

O GT 3 intitulado “Alternativas para o Meio Ambiente e a Pla-
taforma da Sustentabilidade” teve como objetivo examinar, critica-
mente, o alcance e o impacto dos mecanismos estatais de gestão 
ambiental e de promoção da sustentabilidade para efetivação de di-
reitos fundamentais, em níveis individual, comunitário e da sociedade 
– incorporando, para tanto, elementos relacionados ao conceito de 
democracia ambiental.

Por sua vez, o GT4 intitulado “Estado, Instituições e Governan-
ça” pretendeu estabelecer o debate trazendo reflexões sobre as mu-
danças institucionais em curso e a forma como os Estados Nacionais 
têm buscado mecanismos internos - bem como respaldos no âmbito 
da governança global - voltados à superação dos desdobramentos 
da crise vigente nos campos econômico, político e social. Com esse 
intuito, o papel das instituições foi colocado em perspectiva, trazendo 
ao debate o sistema de regras sociais, na organização e na articulação 
de políticas públicas e de governança no contexto contemporâneo.

No mais, agradeço sinceramente a todos os que acreditaram 
neste projeto. À Universidade Federal Fluminense, bem como ao 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD/UFF) 
agradeço o apoio e suporte. A todos os coordenadores dos Grupos 
de Trabalho: André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, 
Giulia Parola, Rafaela Mello, Rodrigo Tavares e Vinicius Chaves, meus 
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sinceros agradecimentos por todo empenho dedicado ao Evento e ao 
excelente trabalho realizado ao longo das etapas de produção.

Aos palestrantes, que disponibilizaram seu conhecimento e de-
dicação para participarem dos Painéis, agradeço pela colaboração e 
solicitude em trazer consigo o debate em perspectiva multidisciplinar, 
tão relevante e necessário para o enfrentamento dos desafios que se 
apresentam na conjuntura atual. Meu profundo apreço às notáveis 
contribuições dos palestrantes: Alfredo Saad, Candice Vianna, Fabia-
na de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno Rodrigues, Pricila 
Maziero e Sérgio Veloso.

Ao Prof. Oliver Stuenkel, que propôs para a Conferência Inaugu-
ral a temática “O Mundo Pós-Ocidental”, externo meu agradecimento 
especial por aceitar nosso convite e trazer consigo este tema emble-
mático, com as reflexões apropriadas para a abertura do Seminário.

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PP-
GCAm/UFSCar) e ao Centro de Estudos em Democracia Ambiental 
(CEDA/UFSCar), na pessoa do Prof. Celso Maran de Oliveira, gostaria de 
destacar minha terna gratidão pela parceria e apoio ao longo da jornada.

À Comissão Executiva, toda minha admiração pelo empenho, 
garra e dedicação com a qual cumpriram com todas suas funções. 
Não sei como poderia ser grato o suficiente para fazer jus à disposição 
dedicada em equipe, pensando em cada procedimento com o 
acabamento necessário para realizarmos mais uma edição louvável do 
Evento. Deixo registrado meu orgulho em relação a cada um de vocês: 
Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da Silva, Larissa Louback 
Garcia, Lucas Thomaz Pessoa, Mariana Santos Alves de Lima, Nathan 
Oliveira, Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor Alonso Alvares de Araujo 
e Yuri Amaral. Cada qual com seu talento e contribuição representou 
uma peça fundamental dentro do encadeamento de produção e reali-
zação desta empreitada.
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Um agradecimento final a todos que, de forma direta ou indireta, 
colaboraram para a realização deste Evento. Com o mesmo ânimo e 
disposição, convidamos desde já a todos a participarem conosco da 
próxima edição do Seminário.

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2022.

Gabriel Rached

Colaboração: Rafaela Mello
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The Organizers of the Event “International Seminar on the State 
and Institutions” are pleased to welcome everyone and present their 
second edition of this Conference entitled: “Contemporary Challen-
ges and the Future of Multilateralism: Scenarios and Perspectives on 
Global Governance”.

This Event’s organization, which results in the present publication, 
refers to 2012 when the Research Group “State, Institutions, and Eco-
nomic Analysis of Law” (GPEIA/UFF) began its activities. Over the years, 
the partnerships developed by the Group resulted in many fruits. Eight 
events were held since the Group’s creation, and the 2018’s edition, 
which had the thematic “Latin American Perspectives”, received the su-
pport and funding of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 

In 2020, GPEIA entered a new phase, in which I assume the ge-
neral coordination of the Group, representing the appropriate moment 
for, considering so many obstacles and uncertainties that are presen-
ted, creating a space for debate, critically and purposefully, concerning 
challenges in the scope of Public Policies and policy-making to face the 
crisis scenario that reached the global community as a whole.

The academic interactions over the years and the collaboration 
with the partners institutions were fundamental for the organization of the 
“I International Seminar on the States and Institutions – Institutional Dia-
logues and Policies for Pandemic Times” in September 2020. The Event 
achieved successfully it’s objectives, counting with the participation of 
over 900 people and more than 80 academic paper proposals. 

In addition, as a result of the Seminar, four e-books were released, 
with more than 65 papers, divided by thematic area, presenting creative 
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solutions and ways of facing the ongoing challenges. Finally, the publi-
cation of the printed book “States and Institutions: Institutional Dialogues 
and Policies for Facing the Crisis” was organized. The book is compo-
sed of unpublished chapters together with a selection of revisited articles 
from the main contributions that were part of the Event.

In 2021, based on the assumption that we are still going through 
a complex conjuncture and full of particularities - both at the national and 
international level -, this evidence led us to undertake this task, through 
the Research Group, to open the space for pertinent reflections on four 
main fronts that were addressed by the Working Groups (WGs) in an in-
terdisciplinary way: The Challenges of Multilateralism at the Global Level 
and the Role of International Institutions (WG 1); National and Internatio-
nal Policies for Crisis Management in Comparative Perspective (WG 2); 
Alternatives for the Environment and the Sustainability Platform (WG 3); 
and, The State, Institutions, and Governance (WG 4).

The WG 1 entitled “The Challenges of Multilateralism at the Global 
Level and the Role of International Institutions” has proposed the debate 
the global challenges related to the reorganization and recovery towards 
a post-pandemic scenario, as well as to discuss multilateral actions ai-
med at new dynamics that are accompanied by creative solutions for 
reorganization at the global level. In that way, the relevance of internatio-
nal cooperation and how this process has been conducted ended up 
representing a fundamental point within the necessary debate to overco-
me this critical context, taking into account its complexity.

The WG 2 entitled “National and International Policies for Crisis 
Management in Comparative Perspective” opens the space for the de-
bate on the role of the State and the Institutions in the management of 
the pandemic, as well as national and international policies to face the 
crisis and it’s recuperation. The goal consisted in highlight the relevan-
ce of the multidisciplinarity that involves this challenges – aiming the 
complementarity of different fields of knowledge in a search for creative 
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solutions for this scenario - incorporating the debate in both national and 
international realities in comparative perspective in name of the realiza-
tion of this objectives.

The WG 3, entitled “Alternatives for the Environment and the Sus-
tainability Platform,” aims to examine the scope and impact of State 
mechanisms for environmental protection and the promotion of sustai-
nability to accomplish the fundamental rights at the individual, commu-
nitarian, and social levels – including, for this, elements concerning the 
concept of environmental democracy.

Consecutively, the WG4 entitled “The State, Institutions, and Go-
vernance” brings the discussion of the ongoing institutional changes 
and the way that Nation-States have been seeking internal mechanis-
ms - as well as support in the context of global governance - aimed at 
overcoming the crisis at the economic, political and social level. To do 
so, the role of the institutions is put in perspective, bringing the social 
rules system to debate, within the organization of public policies in the 
current scenario.

At this moment, I would like to sincerely thank everyone who 
believed in this project. I would like to thank the Fluminense Federal 
University, as well as the Graduate Programme in Sociology and Law 
(PPGSD/UFF) for their support. To all the coordinators of the Working 
Groups: André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, Giulia 
Parola, Rafaela Mello, Rodrigo Tavares and Vinicius Chaves, my since-
re thanks for all the effort dedicated to the Event and the excellent work 
carried out throughout the stages of production.

To the speakers, who contributed with their knowledge and dedi-
cation to participate in the Panels, I am grateful for their collaboration and 
solicitude in bringing the debate in a multidisciplinary perspective that 
is so relevant and necessary to face the challenges that have been pre-
sented in the current situation. My deep appreciation to the remarkable 
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contributions of the speakers: Alfredo Saad, Candice Vianna, Fabiana 
de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno Rodrigues, Pricila 
Maziero and Sérgio Veloso.

To Prof. Oliver Stuenkel, who proposed for the Inaugural Confer-
ence the thematic of “The Post-Western World”, my special thanks for 
accepting our invitation and bringing the ideal theme, with the appropri-
ate reflections for the opening of the Event.

To the Graduate Programme in Environmental Sciences (PPG-
CAm/UFSCar) and to the Center for Studies in Environmental Democ-
racy (CEDA/UFSCar), in the person of Prof. Celso Maran de Oliveira, I 
would like to highlight my tender gratitude for the partnership and sup-
port throughout the journey.

Last by not least, all my admiration for the Executive Committee’s 
dedication, commitment, and determination to performing all their func-
tions. I couldn’t be grateful enough to honour the team’s dedication, 
being available during many evenings reviewing all the details and de-
liberating on each procedure with the necessary “finishing touches” to 
make a remarkable second edition of the Event. I leave registered my 
pride in each one of you: Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da 
Silva, Larissa Louback Garcia, Lucas Thomaz Pessoa, Mariana Santos 
Alves de Lima, Nathan Oliveira, Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor Alon-
so Alvares de Araujo and Yuri Amaral. Each one with a particular talent 
and contribution represented a fundamental piece in this production.

A final thanks to everyone who, directly or indirectly, contributed 
to the realization of this Seminar. With the same animus, we invite in ad-
vance all the readers to participate with us on the Seminar’s next edition.

Rio de Janeiro, March 30th, 2022.

Gabriel Rached 

Collaboration: Rafaela Mello
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

O objeto do presente estudo é analisar o caso sociojurídico da interrupção 
do fornecimento de água, no Estado do Espírito Santo, no contexto do rompi-
mento da barragem de rejeitos de mineração da empresa Samarco S.A e suas 
controladoras Vale S.A e BHP Billiton, ocorrida no dia 5 de novembro de 2015, 
no município de Mariana, Minas Gerais. Tem-se neste desastre diferentes usos 
do direito, observáveis nos desdobramentos jurídicos e institucionais do caso, 
onde se desenvolveram conflitos que possibilitam um nicho fecundo de investi-
gação. Um dos conflitos observados no campo do direito diz respeito às milha-
res de ações indenizatórias por dano moral contra as empresas Samarco/Vale/
BHP, em decorrência da interrupção do abastecimento de água, provocado 
pelo derramamento dos rejeitos de minério no rio Doce. Os aportes teóricos e 
metodológicos deste trabalho partem da pesquisa empírica no direito a partir 
da teoria crítica, por meio da pesquisa jurisprudencial sobre o caso, alinhada 
aos métodos da pesquisa qualitativa, como entrevistas semiestruturadas com 
advogados que atuaram nestas ações judiciais e caderno de campo. Como 
resultado, apontam-se tensões e articulações entre a judicialização e os meios 
extrajudiciais para indenização de danos que, em geral, favoreceram as em-
presas. Isso porque, ambos meios resultaram na limitação e redução dos pa-
râmetros e valores da indenização de danos pelo desabastecimento de água, 
limitando e reduzindo, por consequência, a responsabilidade política e legal 
das empresas mineradoras sobre as consequências danosas do desastre.

Palavras-chave: desastre de Fundão; neoextrativismo; desabastecimento  
de água; conflitos; direito.
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ABSTRACT 

The object of this study is to analyze the socio-legal case of the interruption of 
water supply in the State of Espírito Santo, in the context of the rupture of the 
mining tailings dam of the company Samarco S.A. and its parent companies 
Vale S.A. and BHP Billiton, which occurred on November 5, 2015, in the mu-
nicipality of Mariana, Minas Gerais. In this disaster, there are different uses of 
law, observable in the legal and institutional consequences of the case, where 
conflicts have developed, which enable a fruitful niche of investigation. One of 
the conflicts observed in the field of law concerns the thousands of indemnity 
lawsuit for moral damage filed against Samarco/Vale/BHP companies, due to the 
interruption of the water supply caused by the spillage of ore tailings in the Doce 
River. The theoretical and methodological contributions of this work start from 
empirical research in law from critical theory, through jurisprudential research on 
the case, aligned with qualitative research methods, such as semi-structured 
interviews with lawyers who acted in these lawsuits and field notebook. As a 
result, tensions and articulations between judicialization and extrajudicial means 
for damages are pointed out, which, in general, favored the companies. This is 
because both means resulted in the limitation and reduction of the parameters 
and amounts of compensation for damage for the water supply, limiting and re-
ducing, consequently, the political and legal responsibility of mining companies 
on the harmful consequences of the disaster.

Keywords: Fundão disaster; neoextractivism; water supply; conflicts; Law.
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INTRODUÇÃO

Ocorrido em 5 de novembro de 2015, o desastre sob responsa-
bilidade da Samarco Mineração S.A, controlada pela Vale S.A em as-
sociação a outra grande corporação, a BHP Billiton, produziu o maior 
desastre envolvendo barragem de rejeitos de mineração do mundo, 
em termos de volume de material liberado - cerca de 60 milhões m³ - e 
extensão atingida - 663 km -, fazendo também do rio Doce um depó-
sito de rejeitos e uma extensão do complexo minerário da Samarco/
Vale/BHP1. A este acontecimento disruptivo e violento chamaremos de 
“desastre de Fundão”, tendo em vista a utilização do conceito socio-
lógico de desastre (VALENCIO, 2013; ZHOURI et al., 2018; CARNEIRO 
e SOUZA, 2019; LASCHEFSKI, 2020) e a sua relação mais evidente 
com o rompimento da barragem de rejeitos de minério denominada 
“Fundão”, localizada no Complexo da Alegria, na Unidade Germano, 
das empresas Samarco/Vale/BHP Billiton. 

Os desastres de mineração, de forma geral, e o de Fundão, em 
particular, não são eventos fortuitos, mas parte e consequência do mo-
delo mineral-exportador em vigor (MANSUR et al., 2016). Isso porque, 
a mineração em grande escala supõe a destruição e contaminação de 
enormes extensões territoriais, sendo um dos mais graves e frequentes 
fatores de risco, as falhas nas barragens de rejeitos. As violências desse 
modelo de mineração se apresentam como praticamente inesgotáveis, 
pois a cada ano produz uma grande quantidade de novas dimensões 
trágicas. Mas, essa novidade remete a um mesmo padrão colonial e 

1 Além disso, o rompimento da barragem de Fundão matou 19 pessoas, de imediato, so-
bretudo trabalhadores terceirizados da empresa, centenas de animais criados na região, 
soterrou distritos próximos à barragem, incluindo áreas de preservação permanente, uni-
dades de conservação da natureza e atingiu assentamentos rurais e as terras indígenas 
Krenak, Tupiniquim e Guarani. Os rejeitos de minério deixaram rastros de destruição ao 
longo dos rios Gualaxo do Norte e Carmo e desceram pelo leito do rio Doce, matando 
milhares de toneladas de peixe, até chegar ao Oceano Atlântico, por meio da foz do rio, 
em Regência Augusta, no litoral do Espírito Santo, onde, pela movimentação das correntes 
marítimas, espalharam-se pelo norte e sul do litoral.
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moderno, que implica a degradação sistemática da vida coletiva, de 
modo que a devastação dos territórios, corre em paralelo à violação 
de direitos das populações atingidas (ARÁOZ, 2020). Esse modo de 
apropriação instrumental da natureza, em grande escala, nos territórios 
localizados na América Latina, desde a invasão colonial, é definido 
por Svampa (2019, p. 16-21) como “extrativismo”, que se atualiza no 
século XXI como “neoextrativismo”. No que tange à mineração, trata-se 
de uma forma extrema de extrativismo (ARÁOZ, 2020, p. 33), que sob 
a égide do capital financeiro, intensificou os conflitos históricos entre 
essas atividades e comunidades locais e geraram novas injustiças e 
danos ambientais nos territórios onde há extração e beneficiamento 
mineral, além daqueles que são atravessados por suas infraestruturas.

No Brasil, a partir dos primeiros anos do século XXI, a intensi-
ficação das regiões mineradas e a expansão das fronteiras territoriais 
do extrativismo mineral, com minas a céu aberto, barragens de rejeitos, 
duplicação de ferrovias, construção de minerodutos, estradas, estru-
turas de beneficiamento, metalurgia e terminais portuários, implicaram 
na multiplicação e aprofundamento dos conflitos e, ao mesmo tempo, 
nas resistências sociais, que se tornaram cada vez mais ativas e orga-
nizadas (GONÇALVES e MILANEZ, 2019; SVAMPA, 2019). A expansão 
da extração mineral e de sua infraestrutura, incluindo o aumento das 
barragens e de seu potencial destrutivo, tem aprofundado as desigual-
dades socioambientais, intensificadas pelas políticas ambientais de 
(des)regulação pública da mineração, incompatíveis com os direitos 
humanos e sociais de trabalhadores, comunidades locais e popula-
ções atingidas. Assim, o desastre de Fundão pode ser entendido a par-
tir do conceito de neoextrativismo, como explicação do momento atual 
de expropriação do capital praticado contra a natureza e as formas de 
reprodução de comunidades humanas tradicionais.

No caso do Espírito Santo, onde não ocorre atividade de ex-
tração mineral em grande escala, mas sofre as consequências in-
fra estruturais desse setor, o desastre de Fundão tem sido uma das  
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razões da agudização dos conflitos identificados tanto em seus muni-
cípios, como nos de Minas Gerais, entre os anos de 2015 a 2018, com 
base nos dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), analisados por 
Wanderley e Gonçalves (2019, p. 138). No que tange à amplitude da 
contaminação pelos rejeitos de minério, observa-se a heterogeneidade 
e complexidade dos danos e perdas, materiais e imateriais, e dos seg-
mentos sociais atingidos. Desse modo, o desastre ainda permanece 
afetando as vidas humanas e não-humanas, sobretudo aquelas cujos 
modos de vida têm relação, direta ou indiretamente, com o rio Doce, 
seus afluentes, e com o mar. 

Tem-se neste desastre diferentes usos do direito, observáveis 
nos desdobramentos jurídicos e institucionais do caso, onde tem se 
desenvolvido conflitos, que possibilitam um nicho fecundo de investi-
gação. Um dos conflitos observados no campo do direito diz respeito 
às milhares de ações indenizatórias de dano moral ajuizadas contra 
as empresas Samarco/Vale/BHP, em decorrência da interrupção do 
abastecimento de água, provocado pelo derramamento dos rejeitos 
de minério no rio Doce. Trata-se de um tema que mobilizou disputas e 
discussões no campo do direito, como o uso de nova técnica proces-
sual de precedentes judiciais - o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR) - e o modo como as demandas por reparação de 
danos seriam respondidas pelo sistema de justiça, devido à grande 
quantidade de ações individuais ajuizadas nos Juizados Especiais Cí-
veis2 de várias cidades atingidas. A partir deste contexto, propomos 
analisar o caso sociojurídico da interrupção do fornecimento de água 
em decorrência do desastre, no Estado do Espírito Santo.

2 Os Juizados são órgãos judiciais criados no âmbito das discussões sobre acesso à justiça, 
tendo em vista o argumento da questão econômica como entrave para acessar o sistema 
de justiça. Eles foram criados para processar e julgar ações de valor econômico reduzido, 
tendo em vista os princípios e critério de oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, com competência para a conciliação, julgamento e execução de 
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. A 
sua criação foi prevista, inicialmente, pela Lei nº 7.244 de 1984, pela CF/88 (art. 98, inciso 
I) e pela Lei Federal nº 9.099 de 1995, a qual foi complementada pelas Leis nº 10.259 de 
2011, sobre os Juizados Federais, e nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais da Fazenda Pública.
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Este trabalho é um desdobramento da pesquisa de mestrado 
realizada no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 
(PPGSD), na linha de pesquisa Conflitos Socioambientais, Rurais e Ur-
banos, com orientação do prof. Wilson Madeira Filho e coorientação 
da profa. Ana Maria Motta Ribeiro, entre os anos de 2019 e 2021, so-
bre a prática advocatícia no contexto do desastre de Fundão. Trata-se, 
pois, de uma pesquisa empírica no Direito a partir da Teoria Crítica 
(RIBEIRO et al., 2020), em que associamos a pesquisa jurisprudencial 
sobre o caso aos métodos da pesquisa qualitativa, como entrevistas 
semiestruturadas com advogados que atuaram nestas ações judiciais 
e caderno de campo. Esta metodologia tem nos conflitos um lócus 
privilegiado de compreensão do universo social feita junto aos sujeitos 
pesquisados, a partir de referenciais teóricos críticos, de modo que 
o direito é entendido como prática a ser problematizada histórica e 
epistemologicamente.

Na primeira parte deste trabalho apresentaremos o caso da inter-
rupção do fornecimento de água decorrente do desastre, com foco no 
Espírito Santo, a sua judicialização e o modelo indenizatório feito pela 
via extrajudicial, bem como a resposta do sistema de justiça e das em-
presas a esta demanda e os desdobramentos jurídico deste caso. Na 
segunda parte, apresentaremos as tensões entre a judicialização deste 
conflito e as formas de sua suposta resolução pela via extrajudicial. Por 
fim, apontamos algumas considerações finais referente às análises aqui 
desenvolvidas, seus limites e propostas para aprofundá-las.
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1. O CASO SOCIOJURÍDICO  
DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 
DE ÁGUA DECORRENTE DO DESASTRE

Desde o rompimento da barragem de Fundão, foram feitos acor-
dos jurídicos, por meio de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), 
tanto em nível estadual como federal, para adoção de medidas emer-
genciais e de reparação de danos (DORNELAS et al., 2016). Desses 
acordos, destaca-se o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 
(TTAC) firmado, no início de março de 2016, entre os governos dos 
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo com a mineradora Samarco 
e suas acionistas, o qual ficou conhecido, popularmente, como “Acor-
dão de Mariana”3. Por meio do TTAC, foram estabelecidos 42 progra-
mas desenvolvidos e executados por uma fundação de direito privado, 
sem fins lucrativos, instituída pela Samarco/Vale/BHP. Esta fundação 
privada já constituída e denominada Fundação Renova foi instituída 
em junho de 2016 e passou a ter o poder de gerenciar os valores dos 
aportes anuais para a execução dos programas socioambientais e 
socioeconômicos, com uma estrutura de governança, fiscalização e 
controle, dependente de suas mantenedoras. Apesar dos argumentos 
de autonomia e independência, ela tem funcionado como uma pessoa 
jurídica interposta para as suas mantenedoras, isto é, um anteparo 
simbólico e jurídico da Samarco/Vale/BHP.

Antes da feitura do TTAC, logo após o rompimento da barragem 
de Fundão e diante da situação de caos provocado pelo derramamen-
to dos rejeitos de minério no rio Doce, algumas ações institucionais 
foram tomadas naquele momento emergencial. Com várias ações in-
terpostas pelos Ministérios Públicos - Federal, do Trabalho, do Espírito  

3 O nome “Acordão” diz respeito ao fato de ter sido um acordo de gabinete, ou seja, feito a 
portas fechadas por determinados agentes empresariais e do sistema de justiça, sem a 
participação das populações atingidas e demais instituições de justiça.
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Santo e Minas Gerais -, a Justiça determinou a obrigatoriedade da 
distribuição de água potável em todas as regiões cujo abastecimento 
fora interrompido e a realização de ações mitigadoras dos danos. No 
Estado do Espírito Santo, por exemplo, a decisão foi acordada através 
do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA), no qual a Samarco 
se comprometeu em fornecer água potável para todos os habitantes e 
a infraestrutura adequada para sua distribuição. Em Colatina/ES, após 
sete dias de abastecimento, a empresa comunicou que cessaria a dis-
tribuição na cidade, com base em uma decisão judicial. Frente a essa 
posição, os Ministérios Públicos obtiveram no Judiciário decisão que 
obrigou a Samarco a continuar o fornecimento de água na cidade, sob 
pena de pagar multa (DORNELAS et al., 2016, p. 349). 

Contudo, devido à falta de logística que garantisse a entrega 
de garrafas de água mineral para cada pessoa e o abastecimento de 
caixas de água nos bairros por carros-pipa, houve longas filas de es-
pera, ocorrendo conflitos entre as pessoas e a morte de uma delas4 
(REGATTIERI e CASTAÑEDA, 2016, p. 102). Além disso, no período em 
que a Samarco cessou o abastecimento até a decisão judicial que a 
obrigou a retornar com ele, a população de Colatina realizou protestos 
nas ruas da cidade, por estarem sem acesso à água potável. Esses fa-
tos contradizem o discurso da Samarco de que suas ações garantiram 
a continuidade do fornecimento ininterrupto de água nas cidades em 
que houve suspensão da captação do rio Doce. Foi com base nesse 
discurso, entre outros, que argumentações jurídicas foram construídas 
pelos advogados das empresas para contestar os pedidos por repara-
ção de danos por desabastecimento de água.

O constante desabastecimento de água na região e a descon-
fiança com a qualidade da água distribuída pelos serviços públicos 
se tornou um elemento preocupante nas localidades atingidas pelo 
desastre. Muitos moradores passaram a utilizar a água distribuída por 
essas agências ou dos poços artesianos apenas para os serviços roti-
neiros, como limpeza da casa, irrigação de plantas e higiene pessoal, 

4 Disponível em: <https://glo.bo/3t6UJZZ>. Acesso em: 18 set. 2021.
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uma vez que continuam adquirindo água mineral engarrafada para 
beber e cozinhar alimentos (ZUCARELLI e AMBOSS, 2019, p. 14). No 
caso da comunidade ribeirinha de Maria Ortiz5, localizada em Colati-
na/ES, por exemplo, as pessoas atingidas chamaram os gastos com 
água mineral de “segunda conta d’água”, sendo a primeira aquela que 
já pagavam ao Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental (Sanear) - (CADERNO DE CAMPO, 2016; 2017). Segundo 
Zucarelli e Amboss (2019, p. 14), esse novo hábito imposto aos mora-
dores evidenciou a produção de uma situação de vulnerabilidade e de 
desconfiança coletiva com a água do rio Doce, tratada ou não. 

Enquanto a população questiona a qualidade da água, a infor-
mação repassada pela Fundação Renova é que ela está dentro das 
normas e padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. 
Como resposta às demandas por reparação de danos, modelos, me-
canismos, dispositivos e técnicas de resolução de conflitos têm sido 
usados para criação de programas de indenização de danos, os quais 
são apresentados como iniciativas bem-sucedidas, inéditas e efetivas. 
Contudo, estudos empíricos têm demonstrado uma série de proble-
máticas em torno dessas iniciativas (DIAS, 2017; ROJAS e PEREIRA, 
2018; ZUCARELLI e AMBOSS, 2019; FERREIRA, 2020). Um des-
tes programas é o Programa de Indenização Mediada (PIM)6, o qual 
está diretamente relacionado ao programa de cadastramento e ao de  

5 Maria Ortiz é uma vila de pescadores situada a 24 quilômetros da sede do município de 
Colatina, que fica entre o rio Doce e a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Com a conta-
minação do rio, a comunidade passou a viver uma espécie de imprensamento, na medida 
em que, de um lado, ela ficou impossibilitada de continuar com os usos tradicionais, so-
cioeconômicos e de lazer do rio e, do outro, existe a ferrovia cujo trem faz tremer o chão, as 
casas e os ouvidos (CADERNO DE CAMPO, 2016). Foi neste trecho da ferrovia em que a 
comunidade fez protestos frente aos problemas vividos em decorrência do desastre e das 
ações tomadas para geri-lo, assim como ocorreu em outros trechos da ferrovia, localizados 
em Mascarenhas, em Baixo Guandu e em Minas Gerais. 

6 O PIM foi implementado pela Fundação Renova com o argumento de indenizar as pessoas 
consideradas diretamente “impactadas” pelo rompimento da barragem de Fundão, de for-
ma extrajudicial, individual e em dinheiro, pelos “danos conhecidos”. Conforme a definição 
do programa presente no site da Fundação Renova, as indenizações são definidas por 
meio de sessões de mediação das quais participam um representante da fundação, a 
pessoa “impactada”, que poderá ser assistida juridicamente por defensor público ou por 
advogado, e um mediador “neutro”, “imparcial” e “independente”, contratado diretamente 
pela Renova. Disponível em: <https://bit.ly/3AqE7iR>. Acesso em 18 set. 2021.
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auxílio financeiro - o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) -, os quais 
fazem parte dos chamados programas socioeconômicos do TTAC. 

O PIM atende a pessoas e micro e pequenas empresas que 
tenham sofrido danos materiais, morais e lucro cessante, divididos em 
dois grandes grupos: “Dano Água” e “Dano Geral”. O primeiro con-
siste na indenização moral para moradores de localidades que tive-
ram desabastecimento de água por mais de 24 horas seguidas e ficou 
conhecido como “PIM Água”. O segundo diz respeito à indenização 
individualizada às pessoas que sofreram perdas, materiais e imateriais, 
impactos na renda, dano à sua integridade física e familiares de vítimas 
que sofreram perdas de vidas humanas (RAMBOLL, 2019).

Neste trabalho nos interessa o chamado PIM Água e as tensões 
em relação à judicialização dos conflitos, feita de forma individualizada, 
relacionados ao desabastecimento de água. Conforme previsto neste 
programa, aos usuários que ficaram sem o abastecimento público de 
água potável em Governador Valadares/MG e Colatina/ES, por exem-
plo, foram estabelecidos os pagamentos com os respectivos valores 
de R$1.000,00 e R$880,00 por pessoa da família, acrescido de 10% 
para cada vulnerável (crianças, idosos, grávidas, lactantes e pessoas 
com deficiência). A indenização dos danos referente a essa problemá-
tica ficou limitada ao período em que as cidades ficaram desabasteci-
das pelas agências públicas municipais de tratamento da água do rio 
Doce e o cálculo das indenizações teve como base o valor médio das 
contas de água. Assim como os outros programas criados no bojo do 
sistema de governança, o PIM Água não contou com a participação 
das vítimas para a sua construção. Além disso, antes e após a imple-
mentação do PIM, dezenas de milhares de ações indenizatórias por 
dano moral foram ajuizadas com demandas de reparação pelos danos 
morais sofridos com a falta de água.
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2. AS TENSÕES ENTRE JUDICIALIZAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Diante da pandemia do novo coronavírus7 e a impossibilidade 
de ir a campo devido à necessidade de isolamento social, em julho 
de 2020, realizamos uma busca online por processos judiciais rela-
cionados ao desastre da Samarco/Vale/BHP, limitados ao Estado do 
Espírito Santo. Nessa busca, apareceram 200 ações judiciais, sendo 
199 ações indenizatórias, referentes à indenização moral por desabas-
tecimento de água em Colatina/ES, decorrente da contaminação do rio 
Doce pelos rejeitos de mineração. Tais ações estavam localizadas nos 
Juizados Especiais Cíveis (JEC’s), em geral, locais onde os processos 
individuais contra a Samarco tramitam de forma majoritária (RICHTER, 
2020, p. 7). Apesar de terem aparecido em torno de duzentas ações, 
o número é muito maior, uma vez que se trata das chamadas “deman-
das individuais de massa”, em que todos os moradores de Colatina, e 
outras cidades atingidas, na época do desastre, são sujeitos de direito. 

A pesquisa foi feita por meio da ferramenta de consulta e busca 
de processos judiciais, do site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo (TJES), com os termos de busca “SAMARCO” e “RIO 
DOCE”. Essas ferramentas de busca não contêm, necessariamente, 
todas as ações que foram ajuizadas e o processo de seleção de quais 
processos serão incluídos é desconhecido (CASTRO, 2017, p. 47). As-
sim, trata-se de uma pequena amostra de ações judiciais, relaciona-
das a um caso específico, no qual apareceu somente parte daquelas 
ajuizadas em Colatina, dentre milhares que foram ajuizadas neste e 
em outros municípios, tanto do ES como de MG, referente ao mesmo 
caso de desabastecimento de água.  Além disso, nos sítios de internet 

7 “O novo coronavírus (nCoV) é uma nova cepa de coronavírus que havia sido previamente 
identificada em humanos. Conhecido como 2019-nCoV ou COVID-19, ele só foi detectado 
após a notificação de um surto em Wuhan, China, em dezembro de 2019”. Disponível em: 
<https://bit.ly/39jwU9e>. Acesso em: 18 set. 2021.



35S U M Á R I O

dos tribunais, podem ocorrer erros de classificação ou imprecisão nos 
registros administrativos sobre os andamentos processuais. Isso por-
que, “[...] a interface de consulta processual pública não foi desenhada 
para fins de pesquisa jurídica, mas sim para consultas avulsas por 
parte de entes diretamente envolvidos na lide” (CASTRO, 2017, p. 47). 
Por isso, há necessidade de leitura dos processos judiciais. 

Para organizar os dados dos 199 processos, dividimos em: nú-
mero do processo, tipo de procedimento, requerente, advogados do 
requerente, requerido, advogados do requerido, tipo de conflito, local 
do conflito, data do ajuizamento, juízes, empresas, decisões interlocu-
tórias, resumo do conflito, situação e local do processo judicial, sen-
tença, data da última atualização do processo e tema/objeto da ação 
judicial. Conseguimos acesso a somente um processo judicial com 
os atos judiciais que os constitui, como a petição inicial, contestação 
e sentença, documentos que nos possibilitam identificar as reivindi-
cações argumentadas juridicamente presentes nas petições iniciais, 
bem como as contestações e os fundamentos jurídicos da decisão e a 
jurisprudência subjacente a ela (ESPÍRITO SANTO, 2021). 

Tratam-se de ações indenizatórias por dano moral, categoriza-
das juridicamente como procedimentos do Juizado Especial Cível vol-
tados para o tema da responsabilidade civil, sendo o dano moral obje-
to de demanda em todas as ações judiciais. Estas foram propostas no 
âmbito dos 1º, 2º e 3º Juizado Especial Cível do município de Colatina 
e ajuizadas entre 23 de novembro 2015 a 29 de setembro de 2016. As 
ações foram ajuizadas por, ao todo, 19 advogados, em nome de dife-
rentes pessoas, contra as empresas Samarco S.A, Vale S.A e BHP Bil-
liton. Vale destacar que ações desse tipo continuam sendo ajuizadas. 

Quanto às sentenças, foi possível obter dados de 183 proces-
sos judiciais, em que observamos a recorrência de oito tipos de sen-
tenças (Tabela 1), sendo a mais recorrente a homologação de renúncia 
do autor da ação para fins de composição ou resolução extrajudicial 
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do litígio. Como menos recorrente, observam-se a condenação da Sa-
marco a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais à 
pessoa atingida e a extinção do processo por inadmissibilidade do 
procedimento sumaríssimo, com base no art. 51, da Lei n° 9.099/95, 
que dispõe sobre os casos em que o processo pode ser extinguido no 
âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

Tabela I – Tipos de sentenças por número de ações judiciais.

Sentenças Número de 
ações judiciais

Condenação da Samarco a pagar 1.000 (mil) 
reais, a título de danos morais 26

Condenação da Samarco a pagar 2.000 (dois 
mil) reais, a título de danos morais 1

Homologação de renúncia do autor para com-
posição extrajudicial do litígio 95

Extinto o processo por desistência 14

Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais 15

Extinto o processo por ausência do autor à audiência de conciliação 13

Homologação de acordo de 500,00 (quinhentos) reais 18

Extinto o processo por inadmissibilida-
de do procedimento sumaríssimo 1

Total 183

Fonte: elaborado pelos autores, 2021.

A recorrência da homologação de renúncia do autor da ação 
para fins de composição ou resolução extrajudicial do litígio diz respei-
to ao ato de renunciar ao direito de discutir determinada questão pela 
via judicial, de modo que não há mais possibilidade de rediscussão da 
mesma matéria. A sentença encerra a discussão, com resolução de 
mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo 
Civil (CPC). Nesse caso, a sentença é chamada de definitiva, porque 
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definiu, resolveu, julgou o mérito da causa. Transitada em julgado, ela 
fará coisa julgada formal e material, não podendo a ação ser repro-
posta. A renúncia à ação indenizatória por dano moral devido ao desa-
bastecimento de água, pelas pessoas atingidas, é uma das condições 
para que elas possam discutir esta questão pela via extrajudicial, por 
meio do PIM Água. Assim, para iniciar as negociações no âmbito da 
Fundação Renova, a pessoa atingida deve homologar a renúncia da 
ação judicial contra as empresas, caso tenha ajuizado, a fim de realizar 
a composição extrajudicial do litígio. 

Em outubro de 2016, por meio da decisão proferida pelo Juiz re-
lator Marcelo Pimentel, na 2ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis de Vitória, nos autos do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 040/2016, determinou-se a suspen-
são de todos os processos ajuizados em face da Samarco Mineração 
S/A, sobre esta questão, conforme acordão, publicado em 15 de mar-
ço de 20178. O IRDR9 consiste numa técnica processual de uniformi-
zação de demandas repetitivas e idênticas, que diz respeito apenas à 
resolução da questão jurídica controversa, configurando um modelo a 
ser seguido para as ações judiciais que tiverem a mesma controvérsia, 
momento em que será aplicada a cada caso concreto individualmente 
(RICHTER, 2020, p. 8).

Note-se que o IRDR surge como ferramenta jurídica no novo 
CPC para lidar com situações de multiplicidade de demandas idênti-
cas, onde é muito comum, e mesmo próprio do sistema de julgamento 
com o livre convencimento racional, que sejam prolatadas sentenças 

8 Foram suscitados mais dois incidentes de demandas repetitivas: o primeiro cerca de qua-
tro meses após o incidente ter sido instaurado, na iminência de ser incluído em pauta no 
TJES, este editou a Resolução nº 023/2016, na qual foi reconhecida a competência dos 
Juizados Especiais para o processamento e julgamento de IRDR’s; e o Incidentes de As-
sunção de Competência e reclamação.

9 Técnica prevista no CPC/2015 (art. 976 e seguintes), relacionada à adoção de precedentes 
judiciais, que consiste em uniformizar com a mesma causa de pedir e objeto, cujos autores 
sejam distintos.
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completamente diferentes para casos análogos. Isso acaba levando 
a dois pontos indesejáveis. Em primeiro lugar, a Justiça de primeiro 
grau, o degrau mais assoberbado de trabalho e com menos estru-
tura, acaba despendendo enorme esforço “desnecessário” no julga-
mento dos processos, sendo certa a reforma no segundo grau, caso 
a sentença não esteja de acordo com a tese firmada nos Tribunais. 
Em segundo lugar, sentenças prolatadas em sentido diametralmente 
opostos levam a incerteza e insegurança no jurisdicionado. Pressu-
põe-se, portanto, que, de um lado, haverá a tendência para estudos 
comparados e apreciações de casos semelhantes, com aferição de 
um padrão de dano, como em casos correlatos apreciados pelo Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais (TAVEIRA e MADEIRA FILHO, 2021), 
e de outro, com decisões que incluem elementos adicionais, como 
aqueles que configuram o dano existencial, os quais deverão ser con-
siderados diante dos casos concretos.

Contudo, verifica-se que o modelo padrão e, por que não dizer, 
técnico-burocrático, da quantificação de dano usual civilista, parece 
ter sido o que mais operou nos casos jurídicos no âmbito do poder 
judiciário capixaba, eis que os aspectos propriamente advindos de 
conceitos de justiça ambiental, que poderiam amparar indenizações 
maiores ao tipificar os consequentes danos existenciais, não obtiveram 
consequência, e em muitos processos sequer foram considerados – 
casos em que o propalado princípio do poluidor pagador parece ter 
se resumido a sua simples literalidade, fazendo crer que para poluir 
basta pagar. Do mesmo modo, a aferição do quantum indenizatório foi 
campo de disputa sem paridade de armas, eis que a empresa e sua 
representante na “justiça terceirizada”, a Fundação Renova, estavam 
melhor organizados na tecnologia jurídica de modo a acionar seus ad-
vogados no campo dos repeat players (litigantes habituais) para fazer 
baixar o teto dos valores a serem pagos. 
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Desse modo, o IRDR fixou que as ações poderiam ser propostas 
individualmente, levando em conta a responsabilidade por danos mo-
rais da Samarco/Vale/BHP, em sua forma objetiva. O valor dos danos 
morais determinado pelo Tribunal foi de mil reais, valor idêntico ao ofe-
recido por meio do PIM Água. Dessa forma, as pessoas que estavam 
com seus processos nos juizados receberam mil reais apenas, inde-
pendentemente dos danos efetivamente sofridos, já que não houve 
análise individualizada de cada processo (RICHTER, 2020, p. 10).

Um dos advogados entrevistados, que ajuizou muitas destas 
ações ditas “de massa”, representando juridicamente as pessoas 
atingidas de algumas das localidades atingidas, nos contou um pouco 
sobre esse processo:

A gente teve esse boom aí inicial, porque as pessoas estavam 
envolvidas na tragédia ficaram sabendo dessas ações e procu-
raram a gente [...]. Então, o tribunal recebia essas petições e pa-
rava, as petições não eram distribuídas porque eles não sabiam 
como proceder porque as ações vão vir repetidas [...]. Inicial-
mente, os juízes marcaram audiência, a empresa não apresen-
tou nenhuma proposta de acordo [...]. A gente pediu quarenta 
salários mínimos que era o valor máximo do juizado. Na época 
acho que era trinta e um mil para cada autor. E aí nós temos 
a primeira sentença que foi no valor de dois mil reais [...]. Em 
Colatina são três juizados e todos os dois juízes também fixaram 
essa indenização em dois mil reais. Nós recorremos pros autores 
e a Samarco recorreu também [...]. A gente conseguiu inclusive 
majorar pra cinco mil reais por cliente, a gente na época fez até 
uma conta “Ó esse valor aqui não vai quebrar a empresa porque 
a empresa tem patrimônio”. Após essa fixação do valor de cinco 
mil reais houve uma interposição de um IRDR [...]. Que que eles 
fizeram, mudou o CPC [Código de Processo Civil] em dois mil e 
quinze, em dois mil e dezesseis eles entraram com o IRDR, foi o 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas [...]. Ficaram 
mais de um ano suspenso essas ações pra no fim eles fixarem 
o valor de mil reais em todos os processos, mil reais do caso do 
desabastecimento de água, por falta de água [...]. E aí como foi 
fixado mil reais veio o PIM [Programa de Indenização Mediada] 
e falou o seguinte “Pra quê que você vai ficar com esse troço 
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tramitando? Tô aqui te dando oitocentos e oitenta reais” [...] e 
muitas pessoas desistiram do processo pra fazer essa ação. 
Outro pra mim que foi absurdo foi o PIM [...]. Você tinha que 
renunciar à ação. E aí, cê chegava no PIM “Olha eu tenho um 
processo judicial”, “Mas pra você fazer o cadastro aqui você tem 
que fazer a renúncia”. Aí a pessoa renunciava o processo, que 
é diferente da desistência, entrava com a documentação [e ou-
viam] “Você não tem direito, você não tem a comprovação em 
Colatina, né?” Porque precisava dos comprovantes, só que a 
pessoa já tinha a petição de renúncia protocolada, aí a pessoa 
não recebeu nem na justiça nem no PIM pra isso. Então assim, 
até o procedimento foi questionável na época. A gente pedia 
intervenção da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], de outros 
colegas, mas infelizmente a gente não conseguiu adeptos pra 
isso [...]. Muitas pessoas acabaram falando “Ah, se eu vou rece-
ber mil, tenho que pagar os honorários [advocatícios], vou fazer 
logo esse acordo”. Muitas pessoas acabaram aderindo ao PIM  
(FÁBIO, 15 de abril de 2021).

Tanto a resposta do sistema de justiça a este conflito, por meio 
do uso do IRDR, quanto a resposta da Fundação Renova a estas de-
mandas de indenização de danos morais, pela via extrajudicial, apre-
sentaram valores muito próximos, de modo que a maior parte das 
pessoas optaram pela indenização mediada. Assim, tanto a judiciali-
zação do conflito como a sua suposta resolução pela via extrajudicial, 
de modo aparentemente contraditório, tiveram tensões e articulações 
que, em geral, favoreceram os agentes com maior poder de barga-
nha, quais sejam, as empresas de mineração. Essas tensões têm, na 
realidade, variações muito complexas, pois resultam de interações de 
agentes com poder variáveis. Também chegamos a este apontamento 
ao analisarmos, de forma geral, os acordos e negociações extrajudi-
ciais e a ações que se desenvolveram pela via judicial, no contexto do 
desastre de Fundão (DIAS, 2021).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisamos o caso sociojurídico referente à interrupção do for-
necimento de água em decorrência do desastre de Fundão e a forma 
como ele foi respondido por parte do sistema de justiça, Fundação Re-
nova e advogados representantes de pessoas atingidas, observáveis 
nos desdobramentos jurídicos e institucionais do caso. Observamos 
que tanto a resposta do sistema de justiça para a judicialização do 
conflito, por meio do uso do IRDR, como a sua suposta resolução pela 
via extrajudicial, através do PIM Água, de modo aparentemente contra-
ditório, tiveram tensões e articulações que, em geral, favoreceram as 
empresas Samarco/Vale/BHP. Isso porque, ambos meios de resolução 
do conflito resultaram na limitação e redução dos parâmetros e valores 
da indenização de danos pelo desabastecimento de água, limitando e 
reduzindo, por consequência, a responsabilidade política e legal das 
empresas mineradoras sobre as consequências danosas do desastre.

A fim de analisar tais contradições e os usos do direito de forma 
mais aprofundada, apontamos a necessidade de estudos empíricos 
sobre o IRDR, circunscrito ao desastre de Fundão. Para isso, pro-
pomos identificar e analisar os sujeitos envolvidos nas proposituras, 
construção e execução dos instrumentos jurídicos mobilizados nos 
arranjos jurídicos deste caso; as diferentes formas de justificação de 
seu uso e para qual fim foram estabelecidos; em que momento e por 
quê; e o contexto em que foram produzidos. Em suma, as formas com 
que esses instrumentos são concebidos, interpretados, operacionali-
zados e disputados. Daí, a importância de analisar o processo judicial 
que tivemos acesso e as entrevistas feitas com outros advogados, que 
atuaram a partir de tipos de advocacia distintos, a serem feitas em es-
tudos posteriores como forma de continuar esta pesquisa e aprofundar 
as análises aqui desenvolvidas.
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GRUPO DE TRABALHO 3 
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

A Amazônia Azul é a maior fronteira brasileira em extensão, sendo importante 
econômica, social e culturalmente. Há, atualmente, duas agendas internacio-
nais vigentes que se relacionam ao oceano: a Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável, por meio de seu ODS 14, e a Década da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sustentável. Assim sendo, considerando a importân-
cia da Amazônia Azul para o Brasil e a relevância das agendas, entende-se 
necessário analisar a compatibilidade do ordenamento jurídico pátrio com as 
metas do ODS 14 da Agenda 2030. O objetivo desse trabalho, portanto, é 
verificar se a Política Nacional para os Recursos do Mar e o Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro são suficientes para auxiliar na concretização das 
metas do ODS 14. O recorte temporal utilizado é de 2015 a agosto de 2021 e 
o recorte geográfico é a Amazônia Azul. Trata-se de uma pesquisa bibliográfi-
ca, documental e exploratória investigativa, de natureza qualitativa, em que se 
emprega-se o tipo jurídico-compreensivo (ou jurídico-interpretativo) para ana-
lisar o problema jurídico em toda a sua complexidade. Por fim, observou-se a 
necessidade latente de, além de confeccionar diplomas para atender às metas 
do ODS 14, também estabelecer metodologias para a produção de dados a 
serem apresentados em 2030.

Palavras-chave: Agenda 2030; ODS 14; Amazônia Azul; Política Nacional para 
os Recursos do Mar; Política Nacional de Gerenciamento Costeiro.
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ABSTRACT

The Blue Amazon is the largest Brazilian frontier in extension, being impor-
tant economically, socially, and culturally. There are currently two international 
agendas related to the ocean: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
through its SDG 14, and the Decade of Ocean Science for Sustainable Deve-
lopment. Therefore, considering the importance of the Blue Amazon for Brazil 
and the relevance of the agendas, it is necessary to analyze the compatibility 
of Brazilian law with the goals of SDG 14 of Agenda 2030. The objective of this 
paper is to verify whether the National Policy for Sea Resources and the National 
Coastal Management Plan are enough to help achieve the goals of SDG 14. The 
time frame used is from 2015 to August 2021 and the geographic frame is the 
Blue Amazon. This is a bibliographic, documentary, and exploratory research, of 
a qualitative method, in which the comprehensive legal (or legal-interpretative) 
type is used to analyze the legal problem in all its complexity. Finally, there was a 
latent need to, in addition to preparing the law it is necessary to establish metho-
dologies for data production to prove if the goals of SDG 14 were accomplished.

Keywords: Agenda 2030; SDG 14; National Policy for Sea Resources; National 
Policy for Coastal Management.
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INTRODUÇÃO

O oceano, maior ecossistema do planeta, é responsável por 
estabilizar o clima; armazenar carbono; produzir oxigênio; acomodar 
enorme biodiversidade (que ainda é pouco conhecida); além de ser 
fonte de recursos alimentares, energéticos, minerais, serviços turísti-
cos e serviços recreativos (ONU, 2019). A maior parte das pessoas, 
contudo, ainda ignora os impactos de suas ações sobre a saúde e a 
sustentabilidade do oceano, bem como os impactos de suas ações 
sobre os recursos marinhos, desconhecendo sua importância médica, 
econômica, social, política e ambiental (ONU, 2020). 

Destarte, percebe-se que existe uma carência de cultura oceâ-
nica1, cuja essência é compreender como o oceano influencia a vida 
humana e vice-versa (ONU, 2020). Esta carência também se encontra 
presente na sociedade brasileira, destacando-se que:

Mesmo considerando a importância da Amazônia Azul em to-
dos os aspectos já mencionados [social, econômico e ambien-
tal], não há uma conscientização, por parte da sociedade brasi-
leira, a respeito dos benefícios e serviços proporcionados pelo 
oceano, a limitação de seus recursos, a vulnerabilidade de seus 
ecossistemas e de sua biodiversidade e o potencial para solu-
cionar grandes desafios futuros, como as questões energética 
e de segurança alimentar, entre outros (BRASIL, 2020, p.9, A).

Diante do aumento da vulnerabilidade experimentada pelo 
oceano, iniciativas voltadas à proteção do meio ambiente marinho e 
a utilização sustentável dos seus recursos tornam-se urgentes. Nes-
se contexto, ganha destaque a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

1 “A cultura oceânica é vista como o efeito individual e coletivo que nós exercemos no oceano 
e o efeito que o oceano exerce em nossas vidas e no nosso bem-estar” (ONU, 2020, p. 
137). Os princípios que fundamentam a cultura oceânica são: “1. A Terra tem um Oceano 
global e muito diverso; 2. O Oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da 
Terra; 3. O Oceano exerce uma influência importante no clima; 4. O Oceano permite que a 
Terra seja habitável; 5. O Oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossiste-
mas; 6. O Oceano e a humanidade estão fortemente interligados; 7. Há muito por descobrir 
e explorar no Oceano” (ONU, 2020, p. 19).
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Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e seus 17 ODS 
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), em especial o ODS 14, 
assim como o compromisso assumido internacionalmente pelo Bra-
sil de implementá-lo em prol da proteção e utilização sustentável dos 
ecossistemas marinhos2. Sendo assim, considerando a importância e 
o potencial econômico da área marítima que se encontra sob a jurisdi-
ção do Estado brasileiro (Amazônia Azul)3, torna-se necessário anali-
sar a compatibilidade do ordenamento jurídico pátrio com as metas do 
ODS 14 da Agenda 2030.

Para fins de delimitação geográfica, cabe definir o conceito de 
Amazônia Azul. Tal denominação foi desenvolvida pela Marinha do 
Brasil (CARVALHO, 2004) para conscientizar a população a respeito 
das riquezas brasileiras localizadas no oceano. Ao se fazer uma ana-
logia com a Amazônia Verde, intenta-se que as pessoas percebam a 
dimensão do patrimônio existente no mar do Brasil. Nesse caminho, 
o Livro Branco de Defesa Nacional (BRASIL, 2016; BRASIL, 2020, B) 
define o conceito como: 

Amazônia Azul – denominação dada à região que compreen-
de a superfície do mar, águas sobrejacentes ao leito do mar, 
solo e subsolo marinhos contidos na extensão atlântica que se 
projeta a partir do litoral até o limite exterior da Plataforma Conti-
nental brasileira. Ela deve ser interpretada sob quatro vertentes: 
econômica, científica, ambiental e da soberania (BRASIL, 2016; 
BRASIL, 2020, B). 

O objetivo do presente trabalho é verificar se a Política Nacional 
para os Recursos do Mar (Decreto nº 5.377/2005) e o Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro (Lei nº 7.661/1988) são suficientes para 

2 Compromisso assumido através da Resolução A/Res 70/1, de 25.09.2015, da Assembleia 
Geral das Nações Unidas - Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável.

3 Essa região é rica em biodiversidade e em recursos minerais, sendo certo que as atividades 
relacionadas à navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável, extração de pe-
tróleo e gás natural demonstram sua relevância econômica para o país (PEREIRA, 2019). A 
consciência do grande potencial econômico da biodiversidade marinha da Amazônia Azul 
(com aplicações em diversas áreas, como, por exemplo, na produção de fertilizantes, fárma-
cos, cosméticos, biocombustíveis, biorremediação, defensivos agrícolas e anti-incrustantes) 
implica em iniciativas voltadas à exploração e avanço tecnológico (SCOTON, 2020).
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auxiliar na concretização das metas do ODS 14. Salienta-se a tempesti-
vidade desta pesquisa, visto que o recorte temporal é de 2015, quando 
os Estados-membros da ONU se reunirão a fim de estabelecer a agen-
da, até agosto de 2021, a fim de trazer os dados de forma atualizada. 

Por fim, essa pesquisa é bibliográfica, documental e exploratória 
investigativa e a abordagem é de natureza qualitativa. Para isso, em-
prega-se o tipo jurídico-compreensivo (ou jurídico-interpretativo) para 
analisar o problema jurídico em toda a sua complexidade. 

1. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 14 E A DÉCADA  
DA CIÊNCIA OCEÂNICA PARA  
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em 2015, a ONU adotou a Agenda 2030 para o Desenvolvimen-
to Sustentável por meio da aprovação do documento “Transformando 
Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. 
Neste documento foram fixados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e suas 169 metas com a finalidade de promover a pros-
peridade do planeta e da humanidade através da proteção da natureza 
e do desenvolvimento sustentável. 

Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável encontra-se 
o ODS 14, que trata da vida na água com a finalidade de promover a 
conservação e a utilização sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos. Este ODS possui sete metas e três disposições 
quanto aos mecanismos de implementação indispensáveis para a go-
vernança do oceano a nível internacional. 

A tabela a seguir apresenta as metas e os indicadores do ODS 
14, bem como as alterações realizadas pelo Brasil quando se compro-
meteu com a Agenda 2030.
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Tabela 1 – Metas e indicadores do OBS 14.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 14 – VIDA NA ÁGUA

Metas Indicadores

14.1. Até 2025, prevenir e reduzir significativamen-
te a poluição marinha de todos os tipos, especial-
mente a advinda de atividades terrestres, incluindo 
detritos marinhos e a poluição por nutrientes.

14.1.1. Índice de eutrofização 
costeira e densidade de 
detritos plásticos flutuantes.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil sem alteração.

14.2. Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os 
ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos 
adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua 
capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restau-
ração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos.

14.2.1. Proporção de zonas 
econômicas nacionais exclu-
sivas geridas por abordagens 
baseadas em ecossistemas.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil sem alteração.

14.3. Minimizar e enfrentar os impactos da acidifi-
cação dos oceanos, inclusive por meio do reforço 
da cooperação científica em todos os níveis.

14.3.1. Acidez marinha média 
(pH) medida nas estações de 
amostragem representativas.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil sem alteração.

14.4. Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com 
a sobrepesca, ilegal, não reportada e não regulamentada 
e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos 
de gestão com base científica, para restaurar populações 
de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis 
que possam produzir rendimento máximo sustentável, 
como determinado por suas características biológicas.

14.4.1. Proporção de 
estoques de peixes em níveis 
biologicamente sustentáveis.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil sem alteração.

14.5. Até 2020, conservar pelo menos 10% das 
zonas costeiras e marinhas, de acordo com a le-
gislação nacional e internacional, e com base na 
melhor informação científica disponível.

14.5.1. Cobertura de áreas 
protegidas em relação 
a áreas marinhas.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil com a seguinte alteração - 
Até 2020, conservar pelo menos 25% das zonas costeiras 
e marinhas, principalmente áreas de especial importância 
para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada 
e respeitada a demarcação, regularização e a gestão efetiva 
e equitativa, visando garantir a interligação, integração 
e representação ecológica em paisagens marinhas mais 
amplas, de acordo com a legislação nacional e internacional, 
e com base na melhor informação científica disponível.
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14.6. Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, 
que contribuem para a sobre capacidade e a sobre pesca, e 
eliminar os subsídios que contribuam para a pesca ilegal, 
não reportada e não regulamentada, e abster-se de intro-
duzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o 
tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para 
os países em desenvolvimento e os países menos desen-
volvidos deve ser parte integrante da negociação sobre 
subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio.

14.6.1. Progresso dos países 
em relação ao grau de imple-
mentação de instrumentos 
internacionais destinados a 
combater as ameaças das 
pescas ilegais, não reporta-
das e não regulamentadas.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil com a seguinte alteração 
- Até 2020, avaliar certas formas de subsídios à pesca, 
que contribuem para a sobre capacidade e a sobrepesca, 
considerando a eliminação dos subsídios que contribuam 
para a pesca INN, e abstendo-se de introduzir novos subsídios 
como estes, reconhecendo que o tratamento especial e 
diferenciado adequado e eficaz para os países em desen-
volvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte 
integrante da negociação sobre subsídios à pesca da OMC.

14.7. Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para 
os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e 
os países menos desenvolvidos, a partir do uso susten-
tável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma 
gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo.

14.7.1. Pescarias susten-
táveis como porcentagem 
do PIB em pequenas ilhas 
em desenvolvimento, em 
países menos desenvolvidos 
e em todos os países.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil com a seguinte alte-
ração: Até 2030, aumentar os benefícios econômicos 
para todos os países, em especial os pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento e os países menos de-
senvolvidos, a partir da gestão sustentável dos recursos 
marinhos, inclusive a pesca, aquicultura e turismo.

14.A. Aumentar o conhecimento científico, desenvolver 
capacidades de pesquisa e transferir tecnologia mari-
nha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a 
Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Ocea-
nográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde 
dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade 
marinha para o desenvolvimento dos países em desen-
volvimento, em particular os pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos.

14.A.1. Proporção do orça-
mento total de pesquisa alo-
cado para pesquisa de campo 
em tecnologia marinha.

OBS.: Meta mantida pelo Brasil sem alteração.
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14.B. Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais 
de pequena escala aos recursos marinhos e mercados.

14.B.1. Progresso dos países 
no grau de aplicação de um 
quadro legal /regulamentar 
/ político / institucional 
que reconhece e protege 
os direitos ao acesso a 
pescarias de pequena escala.OBS.: Meta mantida pelo Brasil sem alteração.

14.C. Assegurar a conservação e o uso sustentável dos 
oceanos e seus recursos pela implementação do direito 
internacional, como refletido na Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o arcabou-
ço legal para a conservação e utilização sustentável 
dos oceanos e dos seus recursos, conforme registra-
do no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”.

14.C.1. Número de países 
que estão avançando na 
confirmação, aceitação e 
implementação, através de 
estruturas legais, políticas e 
institucionais, de instru-
mentos relacionados ao 
oceano que implementem 
leis internacionais, como 
se encontra na Convenção 
das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, para a con-
servação e uso sustentável 
do oceano e seus recursos.OBS.: Meta mantida pelo Brasil sem alteração.

Fonte: Autoras, com base em ONU (2015) e em Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (2021).

Até o mês de agosto de 2021, o Brasil produziu apenas um indi-
cador (14.5.1), sendo que 6 ainda estão em análise/construção (14.2.1, 
14.6.1, 14.7.1, 14.A.1, 14.B.1 e 14.C.1) e 3 sequer possuem dados 
disponíveis (14.1.1, 14.3.1 e 14.4.1) (BRASIL, 2021). 

Isto posto, cabe observar que em 2021, buscando reforçar o 
compromisso da Agenda 2030 (em especial a implementação do 
ODS 14), a ONU lançou oficialmente a “Década da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sustentável” (também chamada de “Déca-
da do Oceano”) para o período de 2021-2030, com a qual o Brasil 
se comprometeu. 

A iniciativa tem por finalidade conscientizar a população mun-
dial sobre a importância do oceano para a segurança alimentar, regu-
lação climática e outros serviços indispensáveis à existência huma-
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na, bem como mobilizar entes públicos, atores privados e sociedade 
civil. Objetiva-se atingir esse objetivo por meio da organização de 
ações cuja finalidade é a promoção da saúde e da sustentabilidade 
dos mares (BEIRÃO; SANTOS, 2021). A proposta é “aprimorar a dis-
ponibilidade de dados e fortalecer a gestão sustentável do oceano” 
(BEIRÃO; SANTOS, 2021). 

O sucesso do ODS 14 e da Década do Oceano requer o com-
prometimento de entes públicos, entes privados, da sociedade civil e 
da sociedade acadêmica, em nível nacional e internacional (BRASIL, 
2020, A). Ademais, será necessário pensar em soluções de modo in-
terdisciplinar, englobando as Ciências do Mar, as Ciências Exatas e as 
Ciências Sociais e Humanas (BRASIL, 2020, A). Sendo assim, não é 
possível desconsiderar a influência do Direito no processo.

A partir desta perspectiva, o próximo item analisará a confor-
midade da Política Nacional para os Recursos do Mar com as metas 
do ODS 14.

2. A POLÍTICA NACIONAL PARA  
OS RECURSOS DO MAR (PNRM)

A atual Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) foi 
estabelecida por meio do Decreto nº 5.377/2005. A versão de 2005 
substituiu a anterior, que fora aprovada na década de 1980. Esse mo-
vimento foi resultado da compreensão de que o cenário nacional e 
internacional em relação ao oceano sofrerá significativas alterações 
no decorrer do tempo, principalmente em razão da vigência da Con-
venção Das Nações Unidas Sobre O Direito Do Mar, sendo necessário 
uma nova política pública nacional para cuidar do mar e de seus recur-
sos (MARRONI; SILVA, 2015). 
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A PNRM fundamenta-se em instrumentos jurídicos domésticos 
e internacionais e tem como finalidade: 

[...] orientar o desenvolvimento das atividades que visem à efe-
tiva utilização, exploração e aproveitamento dos recursos vivos, 
minerais e energéticos do Mar Territorial, da Zona Econômica 
Exclusiva e da Plataforma Continental, de acordo com os inte-
resses nacionais, de forma racional e sustentável para o desen-
volvimento socioeconômico do País, gerando emprego e renda 
e contribuindo para a inserção social (BRASIL, 2005).

Para esse fim, a PNRM se dispõe essencialmente a estabelecer 
princípios e objetivos nos quais os planos, programas e ações gover-
namentais devem se embasar; além de ações indispensáveis à efeti-
vação de seus objetivos (BRASIL, 2005). Dentre os princípios básicos 
da PNRM, pode-se citar a proteção da biodiversidade e do patrimônio 
genético marinho e a adoção do princípio da precaução na exploração 
sustentável dos recursos marinhos (BRASIL, 2005).

Embora a PNRM coincida com a ideia central estabelecida 
pelo ODS 14, algumas metas são tratadas de forma mais explícitas 
no texto do Decreto nº 5.377/2005, enquanto a maioria pode ser per-
cebida apenas de forma implícita (em razão de disposições genéri-
cas). É o caso, por exemplo, das metas 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 
14.B. Na tabela abaixo é possível verificar a relação entre a PNRM e 
as metas do ODS 14.

Tabela 2 – Compatibilidade entre a PNRM e as metas do ODS 14.

COMPATIBILIDADE

Dispositivos da PNRM - 
Decreto nº 5.377/2005 Metas do ODS 14

4. PRINCÍPIOS BÁSICOS

• A proteção da biodiversidade e do patrimônio 
genético existente nas áreas marinhas sob 
jurisdição nacional e zona costeira adjacente.

Alinha-se implicitamen-
te a todas as metas.
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4. PRINCÍPIOS BÁSICOS

• A observância dos compromissos internacio-
nais assumidos pelo Governo brasileiro

Alinha-se explicitamente a meta 14.C.

6. OBJETIVOS

• Promover a formação de recursos humanos.
Alinha-se explicitamente a meta 
14.7 e implicitamente as demais.

6. OBJETIVOS

• Estimular o desenvolvimento da 
pesquisa, ciência e tecnologia marinhas

Alinha-se explicitamente a meta 
14.A e implicitamente as demais.

6. OBJETIVOS

• Incentivar a exploração e o aproveitamento 
sustentável dos recursos do mar, das águas 
sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e 
seu subsolo, e das áreas costeiras adjacentes.

Alinha-se explicitamente as 
metas 14.2 e 14.4 e impli-
citamente as demais.

7. ESTRATÉGIA

• Formação de Recursos Humanos
Alinha-se explicitamente a meta 14.A

7. ESTRATÉGIA

• Exploração e Aproveitamento  
Sustentável dos Recursos do Mar

Alinha-se explicitamente às 
14.4, 14.6, 14.7 e 14.A e 
implicitamente as demais.

Fonte: Autoras, com base em BRASIL (2005) e em ONU (2015).

A frágil compatibilidade da PNRM com as metas do ODS 14 
pode ser justificada pelo aspecto temporal, uma vez que a primeira 
data de 2005, enquanto a segunda data de 2015. No entanto, o esforço 
em harmonizar os diplomas é válido, já que a PNRM de 2005 ainda não 
sofreu atualização, sendo a atual responsável por orientar, em âmbito 
federativo, as ações governamentais relacionadas ao uso sustentável 
da Amazônia Azul e de seus recursos. 

Considerando que a maioria das metas do ODS 14 estão 
implícitas na atual PNRM, sua concretização (em menor ou maior 
nível) dependerá da vontade dos agentes públicos responsáveis 
pela implementação de políticas públicas e das disposições dos 
planos setoriais plurianuais, denominado de Plano Setorial para os 
Recursos do Mar (PSRM).
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Os PSRM são documentos plurianuais que abrangem a zona 
costeira, o mar territorial, a ZEE, a plataforma continental e as áreas 
marítimas internacionais de interesse do país. Atualmente, está em vi-
gência o X PSRM, que perdurará de 2020 a 2023 – foi instituído por 
meio do decreto nº 10.544/2020 – e contempla cinco eixos principais: 
recursos vivos; recursos não vivos; monitoramento e observação dos 
oceanos e estudos do clima; recursos humanos em Ciências do Mar; 
e temas transversais4.  

Dentre seus objetivos estão a promoção de pesquisa científica 
e desenvolvimento tecnológico a fim de buscar a conservação e uso 
sustentável dos recursos vivos e não vivos do oceano (item 2.b); o fo-
mento a criação de bases de dados relacionados ao oceano (item 2.j); 
a contribuição para a implementação do ODS 14 (item 2.s). 

Observa-se, assim, que há dentre os objetivos do X PSRM uma 
preocupação em englobar o que fora estabelecido na Agenda 2030 
bem como na Década do Oceano. Ademais, esse compromisso tam-
bém é citado expressamente na introdução do documento: 

O X PSRM enfoca os seguintes assuntos de interesse, entre 
outros:
(...)
e) a contribuição para a implementação dos aspectos da Agen-
da 2030 relacionados aos oceanos e à zona costeira, bem como 
dos compromissos assumidos relacionados aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável.

 Salienta-se, entretanto, que o plano é plurianual, ou seja, deve 
ser implementado até 2023, sendo implementado um outro plano em 
2024. É necessário que se mantenha vigilante para que as metas não 
sejam deixadas para o próximo plano. 

4 O eixo de temas transversais tem por finalidade inserir dentro do XPSRM temas relaciona-
dos aos ODS da Agenda 2030 e da Década do Oceano, incorporando novas ações a fim 
de estabelecer um modelo de governança para a Amazônia Azul.
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3. O PLANO NACIONAL  
DE GERENCIAMENTO  
COSTEIRO (PNGC)

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi instituído pela 
Lei nº 7.661/1988 como instrumento destinado a promover a integra-
ção entre a Política Nacional para Recursos do Mar e a Política Nacio-
nal do Meio Ambiente (BRASIL, 1988). A finalidade do PNGC é orientar 
a utilização, em nível nacional, dos recursos oriundos da Zona Costei-
ra5, de modo a assegurar a elevação da qualidade de vida da popu-
lação, bem como salvaguardar o patrimônio natural, histórico, étnico e 
cultural (BRASIL, 1988). 

Na tabela 3 é possível verificar a relação entre a PNGC (Lei nº 
7.661/1988) e as metas do ODS 14.

Tabela 3 – Compatibilidade entre a PNGC e as metas do ODS 14.

COMPATIBILIDADE

Dispositivos da PNGC - Lei nº 7.661/1988 Metas do ODS 14

Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e 
atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação 
e proteção, entre outros, dos seguintes bens: I - recursos 
naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e 
bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas 
fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; 
promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; 
florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas; II - 
sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades 
naturais de preservação permanente; III - monumentos que 
integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, 
espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico.

Alinha-se implicita-
mente a meta 14.2. 

5 De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 5.300/2004, a faixa marítima da Zona Costeira cor-
responde ao espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir das linhas 
de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial” (BRASIL, 2004); já 
a faixa terrestre corresponde ao “espaço compreendido pelos limites dos Municípios que 
sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira” (BRASIL, 2004).
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Art. 5º. O PNGC será elaborado e executado observando nor-
mas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente, estabelecidos pelo CONAMA, 
que contemplem, entre outros, os seguintes aspectos: urbaniza-
ção; ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; parcela-
mento e remembramento do solo; sistema viário e de transpor-
te; sistema de produção, transmissão e distribuição de energia; 
habitação e saneamento básico; turismo, recreação e lazer; 
patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico.

Alinha-se implicitamen-
te a todas as metas.

Art. 7º. A degradação dos ecossistemas, do patrimônio e 
dos recursos naturais da Zona Costeira implicará ao agente a 
obrigação de reparar o dano causado e a sujeição às penali-
dades previstas no art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, elevado o limite máximo da multa ao valor correspon-
dente a 100.000(cem mil) Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Alinha-se implicita-
mente a meta 14.2.

Art. 8º. Os dados e as informações resultantes do monito-
ramento exercido sob responsabilidade municipal, esta-
dual ou federal na Zona Costeira comporão o Subsistema 
“Gerenciamento Costeiro”, integrante do Sistema Nacional 
de Informações sobre o Meio Ambiente - SINIMA.

Alinha-se implicitamente 
as metas 14.2 e 14.A.

Art. 9º. Para evitar a degradação ou o uso indevido dos 
ecossistemas, do patrimônio e dos recursos naturais da Zona 
Costeira, o PNGC poderá prever a criação de unidades de 
conservação permanente, na forma da legislação em vigor.

Alinha-se implicita-
mente a meta 14.5.

Fonte: Autoras, com base em BRASIL (1988) e ONU (2015).

Em âmbito federal, a gestão da região costeira está vinculada a 
Lei nº 7.661/1988 e ao Decreto nº 5.300/2004 (que regulamentar a Lei 
nº 7.661/1988, estabelecendo normas quanto ao uso e ocupação da 
zona costeira e critérios de gestão da orla marítima). 

As metas ambientais do Decreto nº 5.300/2004 são preservar e 
recuperar a biodiversidade dos ecossistemas; promover o uso susten-
tável dos recursos naturais e a manutenção da qualidade ambiental; 
controlar e monitorar a utilização dos recursos naturais e a qualidade 
ambiental; manejo ambiental da fauna e flora; promover atividades 
educativas e a educação ambiental; proteger os recursos hídricos atra-
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vés do planejamento do uso e de conservação do solo; saneamento e 
drenagem simplificados e eficientes; proteger e recuperar o patrimônio 
paisagístico; incentivar e promover a reciclagem de resíduos; promover 
a recuperação induzida para controle da erosão manejo integrado de 
bacias hidrográficas; realizar zoneamento urbano, turístico, industrial 
e pesqueiro; monitorar a qualidade das águas; regulamentar a inter-
venção na linha costeira; proteger os mananciais; cuidar de questões 
relacionadas ao turismo, ao lazer, a aquicultura, a pesquisa científica, 
ao monitoramento e compartilhamento de dados (BRASIL, 2004).

A gestão costeira é compartilhada entre o Governo Federal, Es-
tadual e Municipal, tendo inúmeros agentes envolvidos. Assim sendo, 
há diversos instrumentos de gestão da Zona Costeira6.

Scherer, Asmus e Gandra (2018) afirmam que a maioria das 
iniciativas destinadas a implementar tais instrumentos são realizadas 
de forma precária e pouco eficientes nos Municípios Costeiros. Sen-
do assim, o modelo de gerenciamento costeiro não é capaz de pro-
vocar melhorias no nível de proteção e uso sustentável dos recursos 
marinhos costeiros, serviços ecossistêmicos e do bem-estar humano 
(SCHERER; ASMUS; GANDRA, 2018). Os autores destacam que:

[...] a situação atual do gerenciamento costeiro no Brasil não 
pode ser pensada e analisada de maneira isolada. As origens e 
causas da falta de implementação eficaz das iniciativas de ges-
tão estão conectas à situação do país, passando pela falta de 
vontade política, pela precarização das instituições de planeja-
mento e gestão, pelo sucateamento da educação de qualidade, 
dentre outros problemas de um país em desenvolvimento como 
o Brasil. [...]Planos, programas e projetos não contribuem, por 

6 Dentre esses instrumentos pode-se citar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – 
PNGC; Plano de Ação Federal da Zona Costeira – PAF; Plano Estadual de Gerenciamento 
Costeiro – PEGC; Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC; Plano de Gestão 
da Zona Costeira – PGZC; Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro – SIGER-
CO; Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA; Relatório de Qualida-
de Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC; Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro 
– ZEEC; Macrodiagnóstico da Zona Costeira – MDZC; e Projeto de Gestão Integrada da 
Orla Marítima – Projeto Orla (SCHERER; ASMUS; GANDRA, 2018).
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si só, para uma gestão costeira eficaz. Se não houver implemen-
tação real e avaliação do sucesso das ações desenvolvidas, o 
planejamento e a gestão da zona costeira não irão ser adequa-
dos. Além disso, a estrutura de gestão estabelecida, suas es-
tratégias e instrumentos devem ser também avaliados (Scherer; 
Asmus; Gandra, 2018; p. 441).

Horovitz (2018) aponta que é necessário resolver problemas re-
lacionados à condução descentralizadas dos processos de gestão e a 
elaboração de planos, programas e ações para que o PNGC possa ser 
efetivamente implementado. Neste ponto, o papel do Governo Federal 
assume particular importância, pois ele poderá conduzir o processo 
gestão costeira integrado de tal modo que torne sua eficiência uma 
regra (e não uma exceção) na sociedade (HOROVITZ, 2018).

A Lei nº 7.661/1988 e o Decreto nº 5.300/2004 apresentam dis-
posições genéricas quanto à preservação e uso sustentável dos recur-
sos marinhos, concentrando suas atenções em questões conceituais 
e burocráticas relacionadas à gestão propriamente dita. Em ambos os 
casos, a essência da preservação e utilização sustentável do meio am-
biente marinho é detectada de forma implícita. Diante desse quadro, 
a gestão integrada, de modo a atender as metas do ODS 14, torna-se 
complexa e de difícil efetivação, eis que dependerá intrinsecamente da 
vontade política e da articulação dos eventuais ocupantes do Poder 
Executivo em nível Federal, Estadual e Municipal. Sendo assim, veri-
fica-se a importância de um instrumento normativo de âmbito federal 
detalhado e compatível com as metas do ODS 14.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante o exposto no decorrer desse trabalho, observa-se que 
há compatibilidade entre o ordenamento jurídico brasileiro e as metas 
estabelecidas pela Agenda 2030 no ODS 14. No entanto, embora haja 
compatibilidade, não se pode dizer que Política Nacional para os Re-
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cursos do Mar (Decreto nº 5.377/2005) e o Plano Nacional de Geren-
ciamento Costeiro (Lei nº 7.661/1988) são suficientes para auxiliar na 
concretização das metas deste ODS.

Isso ocorre porque, embora nos diplomas estejam estabeleci-
dos, em maior ou menor grau, as metas do ODS 14, observou-se que 
até o mês de agosto de 2021, apenas um indicador havia sido produzi-
do pelo Brasil, enquanto seis estavam em análise ou construção e três 
não possuíam sequer dados disponíveis. Encontra-se, portanto, um 
outro problema: a produção de dados. Embora haja compatibilidade 
entre os diplomas, não há dados suficientes para medir e demonstrar 
se efetivamente as metas estão sendo implementadas ou não. 

Além disso, em relação ao PNRM, a sua implementação ocorre 
por meio dos PSRM, que são plurianuais. Em outras palavras: devemos 
nos manter vigilantes, visto que tanto a Agenda 2030 quanto a Década 
do Oceano terminam em 2030, ou seja, outros PSRM serão confeccio-
nados ao longo desses anos e deverão contemplar o estabelecido nas 
duas agendas (e em outras que possam, por ventura, vir a coexistir). 

Em relação ao PNGC, a implementação desse diploma em si já 
é um desafio, haja vista a quantidade de entidades e entes federativos 
participantes, pois a gestão costeira é compartilhada. Assim, mes-
mo que seu texto esteja em consonância com o estabelecido pelas 
agendas internacionais, a implementação deste em sua totalidade é 
demasiado complicada. 

Por fim, salienta-se a necessidade de se construir indicadores, 
com suas respectivas metodologias, a fim de em 2030 demonstrar se 
as metas foram cumpridas. Caso contrário, mesmo que se cumpram 
as metas não será possível demonstrar por falta de dados. Esse pa-
norama pode ser, inclusive, um risco para as relações internacionais 
do país, o qual pode ser taxado como se em nada tivesse seguido as 
recomendações e cumprido as metas estabelecidas pelas agendas.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o Meio Ambiente e a Plataforma da Sustentabilidade

RESUMO

Após dois anos do maior derramamento de óleo da história do país, as autori-
dades brasileiras não identificaram um responsável pelo dano. Diante de tais 
circunstâncias, pretende-se realizar uma análise crítica à característica reativa 
da responsabilidade civil no âmbito de desastres ambientais, bem como ex-
plorar as ferramentas mais adequadas para garantir uma resposta aos danos 
anônimos em questões ambientais. O artigo assume a metodologia qualitativa, 
com ênfase na revisão de literatura e legislação, além da avaliação do estudo 
de caso. A partir dessa articulação, sustenta-se a necessidade de criação de 
mecanismos de reparação de danos produzidos por desastres antropogêni-
cos, como é o caso dos fundos especiais de indenização e recuperação de 
danos, de modo a garantir uma resposta imediata e adequada aos impactos 
decorrentes de desastres ambientais.

Palavras-chave: Responsabilidade civil; Direito de danos; Solidariedade 
social; Dano anônimo.
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ABSTRACT 

Two years after the largest oil spill in the country’s history and Brazilian public 
authorities have not yet identified the responsible parties nor the vessel from 
which the oil was poured. In light of this episode, this paper proposes a critical 
approach toward the reactive aspect of the legal framework to ascertain liability 
on environmental disasters cases and, based on the case study, explore po-
tential legal standards and frameworks that enable the assessment of liability 
and proper compensation to environmental damages caused by an unknown 
source. This paper adopts a qualitative methodology and its research is based 
on a review of the relevant legislation, legal doctrine, and the analysis drawn from 
case study. Thus, the paper supports the need to structure legal mechanisms 
to enable the recovery of damages caused by anthropogenic ecological catas-
trophes, such as special funds to pay compensation for damages, in order to 
provide an immediate and proper response to environmental harm. 

Keywords: Civil liability; Tort Law; Social solidarity; Unknown source of damage. 
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico propiciou o desbravamento de 
novas fronteiras da ciência. Com efeito, o domínio do homem sobre a 
natureza transformou substancialmente a sociedade moderna, impon-
do profundas alterações sobre relações pessoais e comerciais, além 
de significativo progresso nos campos da construção, comunicação, 
transporte e medicina.

De outro lado, essas intensas transformações econômicas e so-
ciais conduzem ao desenvolvimento de atividades com potencial de 
exercer maior pressão sobre o meio ambiente. Isso porque os riscos 
que decorrem de tais atividades muito se relacionam às escolhas mo-
dernas, especialmente em virtude das intervenções humanas sobre a 
natureza (JONAS, 2006, p. 48).

Com base nessas premissas, este artigo pretende explorar o 
maior derramamento de óleo na costa brasileira, ocorrido em agosto 
de 2019, que deixou um rastro de destruição incomensurável em diver-
sos municípios costeiros do país. O ineditismo que envolve o desastre 
introduz elementos que ultrapassam a necessidade de estabelecer 
mecanismos de gerenciamento de crises, na medida em que, até o 
momento, as autoridades brasileiras não identificaram um possível res-
ponsável pelos danos causados. 

Nesse sentido, como garantir a reparação satisfatória quando 
da ocorrência de danos anônimos em questões ambientais? Sem dú-
vidas, esse é um dos grandes desafios do direito ambiental na socie-
dade de risco. Afinal, na sociedade moderna, o desenvolvimento tec-
nológico é mola propulsora da exaustão ambiental, o que se reflete no 
aumento de casos de significativa degradação ambiental nos últimos 
anos e, invariavelmente, no aumento considerável da judicialização 
das questões ambientais. 
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O caso em estudo é emblemático nesse aspecto, na medida 
em que o caráter anônimo do dano traz novos e importantes contornos 
a um caso de grande relevância nacional em razão da magnitude do 
desastre. A perenidade do problema apresentado e seus evidentes 
desdobramentos práticos justificam a análise crítica e propositiva para 
o tratamento das questões levantadas.

Portanto, o presente artigo pretende tematizar uma análise crí-
tica à característica reativa da responsabilidade civil no âmbito de de-
sastres ambientais, para descobrir, por meio do estudo do caso do 
derramamento de óleo na costa brasileira, quais são as ferramentas 
mais adequadas para garantir uma resposta aos danos anônimos em 
questões ambientais. A partir desta análise, procurar-se-á extrair con-
clusões que possam subsidiar o debate sobre a criação de fundos es-
peciais de indenização como alternativa diante de desastres ambien-
tais complexos, de modo a garantir cobertura securitária aos atingidos, 
além de desonerar a União, Estados e Municípios na recomposição 
dos danos causados.

Para enfrentamento dos problemas propostos, o artigo assume 
a metodologia qualitativa, sendo centrado em uma parte teórica, com 
ênfase na revisão de literatura e legislação, em uma parte empírica, 
com a construção e avaliação do estudo de caso, para, pôr fim, a ava-
liar as conclusões que se podem extrair do caso concreto.

1. O MAIOR DESASTRE AMBIENTAL 
DA HISTÓRIA DO PAÍS 

Em agosto de 2019, as autoridades brasileiras registraram as 
primeiras manchas de óleo cru surgidas no litoral do Nordeste. O rela-
tório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), publicado em dezembro daquele ano, aponta que 
o desastre atingiu o total 116 municípios do litoral brasileiro, de modo 
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a alastrar as manchas de derramamento de óleo por 700 km da costa 
– isto é, entre os estados da Bahia, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de 
Janeiro e Paraíba.1

Importante registrar que o desastre deixa um rastro de destrui-
ção praticamente incomensurável, na medida em que a dinâmica dos 
fatos tem o potencial de acarretar danos com condão de se protraírem 
no tempo. O derramamento alcançou ao menos quinze áreas de con-
servação ambiental, tal como foram encontrados fragmentos de óleo 
no Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Além das visíveis conse-
quências sobre as áreas rochosas, estuários e manguezais, o Ibama 
reuniu dados que evidenciam os impactos sobre a fauna oleada – o 
que pode ter reflexo extremamente negativo à saúde humana em razão 
da possível contaminação das espécies consumidas.

A atuação do Governo Federal na condução da crise é objeto 
de muitas críticas, sobretudo em relação ao retardamento em acionar 
o Plano Nacional de Contingência, tal como em disponibilizar os recur-
sos necessários ao amparo dos pescadores e comunidades residen-
tes nas áreas atingidas. O combate à crise foi marcado pela falta de 
transparência do Ministério do Meio Ambiente, além da dificuldade de 
articulação entre as instituições envolvidas e sociedade civil.

Embora tenha completado dois anos há poucos meses, pairam 
ainda dúvidas importantes sobre este episódio, sendo as principais 
relacionadas ao possível responsável pelo derramamento de óleo cru, 
quando e onde esse desastre teria iniciado. Esses questionamentos 
continuam sem respostas, o que torna ainda mais emblemático o caso 
em estudo, na medida em que o derramamento de óleo na costa repre-
sentou prejuízos sociais e econômicos de dimensões desconhecidas 
ao Poder Público e aos atingidos.

1 Dados extraídos do relatório apresentado pelo Ibama, em dezembro de 2019. Disponível 
em < https://www.ibama.gov.br/phocadownload/emergenciasambientais/2019/manchas-
deoleo/2019-12-01_LOCALIDADES_AFETADAS.pdf> Acesso em 04/09/2021.

https://www.ibama.gov.br/phocadownload/emergenciasambientais/2019/manchasdeoleo/2019-12-01_LOCALIDADES_AFETADAS.pdf
https://www.ibama.gov.br/phocadownload/emergenciasambientais/2019/manchasdeoleo/2019-12-01_LOCALIDADES_AFETADAS.pdf
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Com efeito, o impacto sobre a população e economia dos locais 
atingidos é inestimável. É indiscutível que as atividades que depen-
dem do turismo foram duramente afetadas em razão da interdição das 
diversas praias poluídas, bem como o impacto direto sobre a venda 
do pescado decorrente do receio de eventual contaminação das es-
pécies. De outro lado, União, Estados e Municípios mobilizaram parte 
do aparato estatal para contenção dos danos diretos causados pelo 
desastre, tal como disponibilizaram aos atingidos o benefício do auxílio 
emergencial com objetivo de amparar aqueles diretamente impacta-
dos pela poluição por óleo. 

Embora inexista uma estimativa acerca dos prejuízos causados, 
o panorama geral do caso denota que os encargos do desastre foram 
partilhados exclusivamente entre a sociedade civil e Poder Público.

2. A INSUFICIÊNCIA DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL CLÁSSICA

A história recente ensina que a ocorrência de grandes desastres 
é indissociável ao posterior desenvolvimento de mecanismos de pre-
venção e reparação por danos ambientais. Esse efeito “ação e reação” 
é uma tônica das sociedades tecnológicas, que, em razão do acelera-
do desenvolvimento industrial experimentado no último século, passou 
a debater mais intensamente sobre os custos do progresso tecnológi-
co e o exercício de atividades econômicas geradoras de danos.

Os grandes acidentes ambientais impulsionaram a sociedade 
civil e instituições sem fins lucrativos a exercerem maior pressão sob a 
indústria e comunidade internacional, buscando uma efetiva atuação 
em prol da defesa e proteção ao meio ambiente. Tratando-se de po-
luição ao meio ambiente marinho, as primeiras décadas da segunda 
metade do século testemunharam grandes desastres ambientais, tais 
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como o vazamento de óleo dos navios petroleiros Torey Canyon, em 
1967, no Reino Unido, e Amoco Cadiz, na França, em 1978. 

As pressões sobre a indústria tiveram impacto positivo no de-
senvolvimento de medidas voltadas à prevenção e reparação dos 
danos decorrentes de vazamento de óleo. Constituída na forma de 
sociedade civil, em 1968, a International Tanker Owners Pollution Fe-
deration (ITOPF) foi uma primeira resposta contundente às pressões 
públicas decorrentes do acidente de Torey Canyon. Inicialmente, a 
instituição foi estabelecida com o objetivo de administrar o fundo 
criado por armadores – o denominado Tankers Owners Voluntary 
Agreement Concerning Liability for Oil Pollution (TOVALAP) –, voltado 
à garantia do pagamento de indenizações decorrentes de danos cau-
sados por derramamentos de óleo no mar. 

Ao longo das últimas décadas, o ITOPF atuou em cerca de 800 
incidentes envolvendo derramamento de óleo ou elementos químicos 
no mundo. A instituição atuou em 100 países e assessorou a indústria 
em diversos desastres, tais como Amoco Cadiz, Exxon Valdez, Braer, 
Sea Empress, Erika, Prestige e Hebei Spirit.  

Com efeito, o setor de transporte marítimo de petróleo e deriva-
dos sempre esteve sob os holofotes quando o assunto é prevenção e 
reparação por danos ambientais. No entanto, além dos impactos sobre 
a indústria, tais episódios impulsionaram um debate amplo na comuni-
dade internacional acerca da necessidade da adoção de medidas efe-
tivas para compatibilização da proteção ao meio ambiente marinho e o 
exercício das atividades econômicas absolutamente indispensáveis e 
necessárias (ANTUNES, 2015, p. 198). 

Nesse viés, a conciliação entre o exercício de atividades peri-
gosas e a proteção do ambiente marinho conduziu à Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Convenção de Montenegro 
Bay), realizada em 1982, na Jamaica, fruto do esforço da comunida-
de internacional para codificação de conceitos de direito internacional 
costumeiro sobre assuntos marítimos. 
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Registra-se que os Estados signatários assumiram a respon-
sabilidade pela preservação, redução e controle da poluição do meio 
ambiente marinho, além de garantir, através do direito interno, meios 
de recurso que permitam obter indenização pelos danos resultantes da 
poluição por pessoas físicas ou jurídicas, sob sua jurisdição. 

Com objetivo de garantir a indenização adequada, a conven-
ção estabelece que os Estados signatários devem cooperar entre si na 
aplicação do direito internacional relativo às responsabilidades quanto 
à avaliação dos danos, além da eventual elaboração de critérios e pro-
cedimentos para o pagamento de indenização adequada, tais como o 
seguro obrigatório ou fundos de indenização.

Fato é que as convenções internacionais sobre responsabili-
dade civil por derramamento de óleo têm recebido maior atenção da 
comunidade internacional – o que motivou a extinção de fundos volun-
tários de indenização, como é o caso do TAVALAP (ANTUNES, 2015, 
p. 199). O resultado prático dessas medidas se reflete no número de 
acidentes: dados publicados pelo ITOPF denotam que houve uma sig-
nificativa redução de derramamentos de óleo, entre os anos 1970 até 
2018, inobstante o aumento da quantidade de óleo transportada.

Gráfico 1 – Derramamento de óleo no mar entre 1970 a 2013.

Fonte: <https://www.itopf.org/knowledge-resources/data-
statistics/statistics/> Acesso em 05 set. 2021.

https://www.itopf.org/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
https://www.itopf.org/knowledge-resources/data-statistics/statistics/
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O Brasil é signatário de alguns acordos multilaterais relaciona-
dos ao transporte marítimo de óleo e substâncias derivadas – para 
citar alguns exemplos, tem-se a Convenção sobre Responsabilidade 
Civil em Danos Causados por Poluição de Óleo, instituída em 1969; 
a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada 
por Navios, ratificada em 1973; e a Convenção Internacional sobre 
Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, 
ratificada em 1990.

No entanto, o país não é parte da Convenção Internacional para 
o Estabelecimento de um Fundo Internacional para a Compensação 
de Danos Causados por Poluição por Óleo, instituída em 1971, com 
propósito de criar e gerir fundo internacional para complementação 
do pagamento dos danos decorrentes da poluição por óleo de res-
ponsabilidade do armador. Em conjunto, tais convenções poderiam 
estabelecer um quadro legal efetivo para responsabilização e garantia 
de reparação em casos de derramamento de óleo.

Afinal, no âmbito do direito interno, a responsabilidade civil e 
administrativa por lançamento de óleo e outras substâncias perigo-
sas em águas sob jurisdição nacional é do proprietário do navio ou 
de quem o represente, nos termos do artigo 25, § 1º, inciso I, da Lei 
nº 9.966/2000 – que trata da prevenção, o controle e a fiscalização 
da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. Aliás, o or-
denamento jurídico brasileiro igualmente estabelece a possibilidade 
de responsabilização penal do proprietário do navio, nos casos de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme Lei nº 
9.605/1988 (Lei de Crimes Ambientais). 

Na teoria, portanto, o responsável pelo derramamento de óleo 
na costa deveria responder pelo custo da reparação in natura – por 
exemplo, como o custeio da limpeza das praias e de programas para 
preservação das espécies atingidas –, além de indenizar os prejuízos 
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causados à terceiros diretamente atingidos pelo desastre, tal como 
pescadores, comércio e população local ou qualquer outra atividade 
relacionada ao turismo.

Abrindo parênteses, importante registrar que o Decreto nº 
4.136/2002 estabelece as sanções aplicáveis às infrações às regras 
de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lança-
mento de óleo, enquanto o Decreto nº 4.871/2003 estabelece o Plano 
de Área para combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição na-
cional, que prevê a aplicação da legislação brasileira ainda que o óleo 
tenha origem em águas internacionais. O Plano de Área funciona como 
ferramenta de gerenciamento de crise, de modo a garantir resposta 
capaz de orientar as ações na ocorrência de incidentes de poluição por 
óleo de origem desconhecida.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro também prevê 
outras ferramentas de gerenciamento de crises, como é o caso do Pla-
no Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em 
Águas sob jurisdição nacional, previsto pelo Decreto nº 8.127/2013, 
que define uma estrutura organizacional e diretrizes com objetivo de 
permitir a atuação coordenada de órgãos da administração pública, 
bem como de entidades públicas e privadas. Registra-se que o referi-
do decreto estabelece que, no cenário de não identificação do polui-
dor, o Poder Executivo Federal responderá pelos os custos relativos às 
atividades de resposta e mitigação, nos termos do artigo 27, §2º.

Diante disso, verifica-se que existe uma ampla estrutura legal no 
direito interno voltada ao gerenciamento de crises e repressão por po-
luição por lançamento de óleo. No entanto, a estrutura normativa ana-
lisada não presta ao gerenciamento dos riscos inerentes à atividade 
produtiva, revelando-se insuficiente diante do derramamento de óleo 
em estudo, uma vez que as nuances do caso não permitem apontar a 
localidade do acidente, tampouco um responsável pelo derramamento. 
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Portanto, a tragédia ambiental abordada por este artigo escan-
carou lacunas irremediáveis no vasto conjunto de normas e regula-
mentos sobre exploração e transporte de óleo, o que expõe a insufi-
ciência dogmática do sistema tradicional de responsabilidade civil em 
termos de prevenção e reparação.

3. UMA RESPOSTA ADEQUADA 
AOS DANOS ANÔNIMOS

O estudo do caso provoca reflexões sobre a necessidade de 
se criar caminhos para o adequado gerenciamento de riscos – em 
ordem de combater crises antes que elas venham ocorrer –, na me-
dida em que acidentes de dimensões como tais têm condão de im-
pulsionar medidas que melhor respondam aos impactos ambientais e 
socioeconômicos, como visto nos últimos capítulos. No mais, embora 
o desastre tenha revelado as falhas mencionadas no último capítulo, o 
Brasil continua sendo um país extremamente atrativo para exploração 
de recursos naturais e, portanto, propenso a novos desastres. 

Este recorte deixa um questionamento importante: como com-
patibilizar o potencial desenvolvimento econômico brasileiro e os 
compromissos estabelecidos com a proteção e prevenção do meio 
ambiente marinho? Como visto no último capítulo, o caso em estudo 
revela que a característica reativa da responsabilidade civil tradicional 
é limitada e insuficiente no cenário dos desastres ambientais.

No campo da responsabilidade civil, os desafios da sociedade 
tecnológica e a certeza de que a vítima deve obter adequada reparação 
demonstram a importância de se alcançar uma adaptação do direito 
aos desafios da sociedade moderna, o que invariavelmente demanda 
uma abordagem essencialmente preventiva em termos de reparação 
(GARRIDO CORDOBERA, 1993, p. 43). 
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Em razão de circunstâncias de ordem prática e econômica, 
muitas vezes a cobertura do dano não dá lugar a uma reparação in-
tegral. Nesse sentido, os princípios norteadores do direito de danos 
revelam-se ferramentas úteis diante das incertezas que pairam sobre 
a complexidade da sociedade tecnológica e a massificação social, 
na medida em que objetivam a adequada distribuição dos danos, de 
modo que esses não recaiam exclusivamente sobre as vítimas.  Com 
efeito, o direito de danos cumpre sua função de ser um instrumento de 
regulação social, prevenindo comportamentos anti sociais, tal como 
uma ferramenta para alcance da indenização das vítimas, mediante a 
ampliação dos danos ressarcíveis e a socialização dos riscos. 

Daí a importância de analisar os custos do desenvolvimento sob 
o prisma da precaução, hipótese em que já existe uma conscientização 
do risco – ou seja, um potencial lesivo –, demandando um gerencia-
mento desse estado de incerteza. No âmbito da responsabilidade civil, 
a precaução representa a transição entre o sistema reativo ao sistema 
proativo – isto é, no sentido de antecipar a configuração de danos. 

Nesse viés, aliado à constante flexibilização dos pressupostos 
de responsabilização, a responsabilidade civil caminha em direção a 
uma atenuação do dever pessoal de reparação, a fim de transformar 
o problema dos danos em um problema de toda a sociedade (MILA-
RÉ, 2018, p. 467). Isso porque a própria estrutura individual cria uma 
situação de “injustiça em um cenário em que a identificação de um 
responsável é cada vez mais flexível, mais aleatória e mais compro-
metida com a satisfação da vítima, independente da conduta lesiva” 
(SCHREIBER, 2013, p. 235).

A atividade de extração e transporte de petróleo está relaciona-
da a enormes impactos socioambientais. A rigor, no exercício dessas 
atividades com potencial danoso grave, o dano ao meio ambiente está 
atrelado a discussão de vultuosas quantias pecuniárias necessárias à 
recomposição natural. Logo, a responsabilidade civil deve ser uma fer-
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ramenta essencialmente preventiva, objetivando distribuir por toda co-
munidade os custos muitas vezes insuportáveis da administração dos 
riscos, de modo a beneficiar não apenas o causador do dano quanto 
a quem o sofre (MILARÉ, 2018, p. 468) – ou seja, a própria sociedade.

No caso em estudo, em que os responsáveis pela contamina-
ção não foram prontamente identificados, o sistema de fundos inde-
nização representa uma alternativa adequada à reparação dos danos 
causados, de modo a propiciar à própria coletividade garantia suficien-
te diante da existência de riscos (SERRA VIEIRA, 2015, p. 162). 

Isso porque a socialização dos danos está intimamente relacio-
nada com a atividade preventiva do agente, que deve antever a ocor-
rência dos danos e adotar medidas para evitá-los ou para assegurar 
a indenização devida às vítimas (DOS SANTOS, 2018, p. 184).  Ao 
contrário de um modelo individualista – no qual danos são suportados 
pelo indivíduo que lhes deu causa –, nesse cenário, os impactos são 
distribuídos entre os demais indivíduos e diluídos pela comunidade.

No mais, amparado pelo princípio da reparação integral, os sis-
temas securitários têm a finalidade de garantir a disponibilidade de 
recursos financeiros necessários à repristinação total do dano causa-
do ao ambiente, ainda em casos de insolvência do poluidor (MILARÉ, 
2018, p. 469).

Isso fica muito evidente no caso em estudo. Embora inexista cer-
teza quanto a figura do causador do dano, a Polícia Federal considera 
que a mancha inicial se localizava em águas internacionais, sendo a 
principal suspeita uma embarcação de bandeira grega – o navio Bou-
bolina, de propriedade da empresa Delta Tankers –, que atracou na 
Venezuela, em 15 de julho de 2019, onde permaneceu por três dias, 
seguiu rumo a Singapura, pelo oceano Atlântico, e aportou na África 
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do Sul.2 A Marinha do Brasil investiga outras trinta embarcações de 
diferentes bandeiras.

Naturalmente, o setor de transporte de petróleo e derivados 
está exposto à ocorrência de danos de grandes proporções. Nes-
se sentido, os sistemas securitários funcionam como garantia da 
reparação integral dos danos causados, além da manutenção da 
atividade empresarial responsável pelo dano, na medida em que 
poucas empresas teriam fôlego financeiro para arcar com os custos 
relacionados ao desastre.

Sem desconsiderar que o Brasil não é signatário da Convenção 
Internacional para o Estabelecimento de um Fundo Internacional para 
a Compensação de Danos Causados por Poluição por Óleo – o que 
poderia garantir ao país acesso a recursos financeiros disponíveis no 
fundo –, o caso em estudo estimula uma importante reflexão sobre a 
forma como o país gerencia riscos em diversos setores da atividade 
produtiva (ou seja, não apenas relacionado ao setor de transporte de 
petróleo e derivados).

Com efeito, a falta de regulação e esta experiência recente de-
monstram a necessidade do desenvolvimento de fundos específicos 
para reparação de danos causados por desastres antropogênicos – fi-
nanciados por um percentual de royalties sobre as atividades de risco 
–, a fim de que possam dar o devido suporte financeiro à Administra-
ção Pública para atuação eficaz na reparação de danos decorrentes 
de desastres (FERRAZ, 2018, p. 406).

2 Dados extraídos do relatório parcial apresentado pela Comissão Externa sobre o der-
ramamento de óleo no Nordeste, sob coordenação do Deputado Federal João Daniel, 
disponibilizado em dezembro de 2019. Disponível em < https://www.camara.leg.br/pro-
posicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=532824DCF770C9B593CD68464F7BB330.
proposicoesWebExterno2?codteor=1843890&filename=RRL+1/2019+CEXOLEO> 
Acesso em 15.09.02021.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=532824DCF770C9B593CD68464F7BB330.proposicoesWebExterno2?codteor=1843890&filename=RRL+1/2019+CEXOLEO
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=532824DCF770C9B593CD68464F7BB330.proposicoesWebExterno2?codteor=1843890&filename=RRL+1/2019+CEXOLEO
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=532824DCF770C9B593CD68464F7BB330.proposicoesWebExterno2?codteor=1843890&filename=RRL+1/2019+CEXOLEO
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=532824DCF770C9B593CD68464F7BB330.proposicoesWebExterno2?codteor=1843890&filename=RRL+1/2019+CEXOLEO
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De fato, o Brasil não tem uma tradição relacionada à implemen-
tação de fundos especiais de indenização e recuperação de danos no 
modelo de diluição do ônus reparatório na sociedade, embora alguns 
fundos de natureza distinta tenham sido criados nas últimas décadas 
(ANTUNES, 2015, p. 203). Entre os mais conhecidos, o fundo instituído 
pela Lei nº 7.347/1985 (Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – FDD) 
foi projetado para funcionar como um repositório das condenações ju-
diciais oriundas de ações civis públicas, a fim de financiar mecanismos 
aptos a tutelar interesses difusos. No mesmo sentido, o fundo previsto 
na Lei nº 7.797/1989 (Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA) ob-
jetiva financiar a implementação de políticas públicas ambientais.

No entanto, existe uma tendência voltada ao desenvolvimento 
de ferramentas destinadas à recuperação dos danos ambientais, de 
modo que sejam superadas as limitações da responsabilidade civil 
tradicional, tal como superada a rigidez formal do processo. O estudo 
do caso demonstra a importância da estruturação de sistemas de pre-
venção de danos como instrumento de regulação social e socialização 
de riscos, de modo a ser garantida a reparação integral à vítima, além 
de prevenir a incidência de comportamentos antissociais e garantir a 
integridade dos indivíduos (SERRA VIEIRA, 2005, p. 148).

Para que possam funcionar de maneira adequada, caberia ao 
Estado-regulador desempenhar o papel de prover fundos de indeniza-
ção como mecanismos de socialização, especialmente para estabele-
cer a maneira de constituição orçamentária e a distribuição de recursos 
a título de reparação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caso em estudo denota que a característica reativa da respon-
sabilidade civil tradicional se revela insuficiente em cenário de desastres 
ambientais. Em um primeiro momento, o artigo introduziu o derrama-
mento de óleo ocorrido na costa brasileira em 2019, tal como buscou 
apontar seus principais impactos ambientais, sociais e econômicos. 

Em seguida, a partir da análise do conjunto de normas e regula-
mentos sobre exploração e transporte de óleo, buscou-se elucidar as 
lacunas em termos de reparação e prevenção do ordenamento jurídico 
brasileiro – especialmente em relação ao caso em estudo, na medida 
em que as autoridades brasileiras não identificaram um responsável 
dano ou a origem do vazamento de óleo.

Com efeito, a experiência de casos similares denota que apenas 
uma minuciosa investigação seria capaz de encontrar um efetivo res-
ponsável pelos danos causados pelo derramamento de óleo na costa 
e, consequentemente, responsabilizar o agente danoso. Ao que tudo 
indica, no entanto, a tendência é que esse debate se prolongue ao 
longo de anos em diversos tribunais do país, sem que as vítimas sejam 
amparadas de forma adequada. 

Por fim, sob o prisma da responsabilidade civil, o derramamento 
de óleo na costa brasileira conduz o artigo à inevitável conclusão acer-
ca da necessidade de criação de mecanismos de reparação de danos 
produzidos por desastres antropogênicos, como é o caso dos fundos 
especiais de indenização e recuperação de danos. 

Nesse sentido, após a avaliação preliminar dos resultados nega-
tivos causados pelo desastre, em 30 de outubro de 2019, por iniciativa 
de alguns parlamentares, foi apresentada ao Senado Federal a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 184 de 2019, cujo objeto consiste 
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na criação de um fundo nacional de responsabilidade por poluição 
causada por incidentes de hidrocarbonetos, com o objetivo de comba-
ter e mitigar danos ambientais causados por incidentes com petróleo 
ou seus derivados.

Embora o Senado Federal tenha dado o primeiro passo em di-
reção à criação de fundos de indenização como mecanismos de so-
cialização de riscos, a proposta legislativa não contou com novos des-
dobramentos desde o dia de sua apresentação à Secretaria de Apoio 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A inércia prolonga o estado de incerteza e insegurança jurídica 
em relação a um tema recorrente na realidade brasileira. Afinal, a estru-
turação de sistemas securitários representa uma resposta adequada 
aos desastres ambientais, além de representar mecanismo de pacifi-
cação social, mitigando os impactos ambientais, econômicos e sociais 
que decorrem do desastre. 
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo geral realizar uma análise crítica da 
agenda da energia limpa e da transição energética e os seus impactos para 
a América do Sul. Como objetivo específico, buscaremos compreender como 
os imperativos da atual transição energética - que é uma dimensão fundamen-
tal do combate às mudanças climáticas - aterrissam nos territórios por meio 
de atividades extrativas e da expansão da fronteira energética. A metodologia 
consiste em uma revisão bibliográfica de publicações acadêmicas e de artigos 
publicados em sítios de internet de organizações da sociedade civil que acom-
panham os impactos socioambientais. Concluímos apontando a necessidade 
de uma revisão do processo de transição energética de forma a considerar 
seus impactos socioambientais, principalmente em relação aos impactos junto 
aos povos indígenas.

Palavras-chave: Transição Energética; Povos Indígenas; Nexo Ecocídio - 
Genocídio; Amazônia.
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ABSTRACT

The general objective of this article is to carry out a critical analysis of the clean 
energy agenda and the energy transition and its impacts on South America. As 
our specific objective, we will seek to understand the imperatives of the current 
energy transition - which is a fundamental dimension of combating climate 
change - materialize in territories through extractive activities and expansion 
of the energy frontier. The methodology consists of a bibliographic review of 
academic publications and articles published on websites of civil society or-
ganizations that follow the social and environmental impacts. We conclude by 
pointing out the need for a review of the energy transition process in order to 
consider its social and environmental impacts, especially in relation to impacts 
on indigenous peoples.

Keywords: Energy Transition; South America; Indigenous people; Ecocide - 
Genocide nexus; Amazon.
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INTRODUÇÃO

Concebido em 2015, no contexto da Agenda 2030, o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável nº 7 (ODS 7), tem como imperativo 
ampliar vertiginosamente o acesso à energia moderna e tornar o setor 
energético menos intensivo em emissões de gases do efeito estufa 
(UN, 2021). Para tal, o ODS 7 tem como metas globais a serem per-
seguidas até 2030: assegurar o acesso universal à energia moderna, 
confiável e acessível; aumentar substancialmente a participação de 
energias renováveis na matriz energética global e dobrar o nível de 
eficiência energética (UN, 2021). Dentre essas, a segunda meta é a 
chave para o avanço da atual transição energética - que será o tema 
central do presente artigo.

No contexto atual, a transição energética tem como objetivo a 
ampliação de fontes renováveis na matriz energética mundial, como as 
energias solar e eólica, mas também hidrelétricas. Apesar de ser uma 
dimensão central do combate às mudanças climáticas, a atual tran-
sição energética em escala global promovida pelo ODS 7, tem apre-
sentado efeitos negativos sobre diversos territórios - especialmente no 
Sul Global – vulnerabilizando ecossistemas frágeis e impactando as 
comunidades ali presentes. 

Essa questão deve-se ao fato de que algumas das principais 
tecnologias para a transição energética disponíveis no mercado - como 
as turbinas eólicas, os painéis solares e baterias de armazenamento de 
energia - demandarem minerais-chave e matérias primas específicas 
cuja exploração e extração tem tornado vulneráveis ecossistemas sen-
síveis nos quais estão inseridos os territórios de comunidades tradicio-
nais em função de uma série de impactos socioambientais que essas 
atividades implicam. 
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Nesse sentido, o presente artigo, inspirado pela necessidade 
de ampliar o debate com uma perspectiva crítica acerca da transição 
energética “verde”, tem como objetivo central analisar como as dinâ-
micas relacionadas aos imperativos da transição energética se ma-
terializam nos territórios. Argumentaremos ao longo do trabalho que 
atividades de extração, mineração e a construção de hidrelétricas de 
grande porte, que atendem têm contribuído para um aprofundamento 
do genocídio indígena na América do Sul. Para isso, utilizaremos a 
noção de nexo ecocídio-genocídio, desenvolvida por Crook & Short 
(2014), para apreender a conexão entre o dano ambiental, desenvol-
vido por tais dinâmicas, intimamente associadas com a atual tran-
sição energética, e a sua contribuição para o aprofundamento do 
genocídio indígena na região.

1.EM DEFESA DE UMA TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA JUSTA

As transições energéticas são um processo amplo e de lon-
go prazo, que envolvem mudanças significativas na maneira como 
a sociedade satisfaz suas necessidades e se apropria de recursos 
energéticos. Trata-se de um processo no qual ocorre alteração da 
composição da base de recursos que compõem a matriz energética, 
que representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para um 
país ou região satisfazer todas suas necessidades, incluindo, dentre 
elas, a eletricidade. 

A atual transição energética busca, simultaneamente, promo-
ver o incremento das fontes renováveis e a reduzir a participação das 
fontes de energia fósseis na matriz energética global - especialmente 
o carvão - com o intuito de reduzir o nível de emissões e combater as 
mudanças climáticas. Assim, a chamada “transição energética verde” 
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difere das anteriores pelo seu caráter de urgência frente ao imperativo 
combate às mudanças climáticas.

Nesse contexto, vem ocorrendo nas últimas duas décadas um 
grande movimento de alargamento da matriz elétrica - formada pelo 
conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elé-
trica - de tal modo que podemos dizer que a atual transição energética 
é, na verdade, quase uma transição elétrica. Isso se deve ao fato de 
que o foco da incorporação de fontes de energias renováveis reside de 
maneira muito mais evidente na matriz elétrica, seja por meio da expan-
são da geração de eletricidade por meio de fontes renováveis ou por 
meio da eletrificação de outros setores, como o de transporte, mesmo 
ainda que de forma incipiente (AGUILLAR, 2021, p. 12).

Nesse sentido, as atenções passam a se voltar para uma série 
de minerais e matérias essenciais para as tecnologias de equipamen-
tos que são fundamentais para a atual transição, como os painéis so-
lares, as turbinas eólicas e as baterias de armazenamento. Para isso, 
a capacidade tecnológica é chave na transição energética, pois para 
produzir esses equipamentos não basta ter acesso ou ser dotado de 
reservas desses minerais críticos, como lítio, terras raras, e madeiras 
especiais. É necessário ter capacidade de processá-los em larga es-
cala e depois transformá-los em equipamentos. Trata-se de um desafio 
educativo, que se soma ao energético e econômico, para uma série de 
países ao redor do mundo (AGUILLAR, 2021, p. 10)

As tecnologias limpas e as energias “verdes” requerem mine-
rais escassos cujas atividades de extração e transformação são in-
tensivas em energia e, em alguns casos, em água, e geram impactos 
sociais e ambientais na escala local - que se transforma em zona de 
sacrifício (AGUILLAR, 2021, p. 14). A América do Sul, por ter abun-
dância de uma série desses minerais chaves, se apresenta como 
uma região que vem rapidamente se consolidando como um polo de 
atração de atividades extrativas, apesar dos cada vez mais evidentes 
impactos associados a essas atividades. 
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Destacaremos como essa dinâmica vem afetando de forma es-
pecífica alguns Povos Indígenas da América do Sul, mas antes faz-se 
mister uma apresentação das especificidades do genocídio indígena, 
porque, se não tomados os devidos cuidados, as demandas da transi-
ção energética em curso poderão contribuir para o seu aprofundamento.

O genocídio é uma prática muito antiga, contudo o termo é rela-
tivamente recente (KUPER, 1981, p.9). O termo genocídio foi cunhado, 
em 1944, por Raphael Lemkin, um jurista polonês que dedicou a sua 
vida ao estudo dos extermínios em massa na história e no mundo con-
temporâneo (JONES, 2017, p.9). Lemkin definiu genocídio como:

[...] um plano coordenado composto por diferentes ações 
com o intuito de destruir as bases fundamentais da vida de 
grupos nacionais, visando aniquilá-los. Os objetivos finais de 
tal plano seriam a desintegração das instituições políticas e 
sociais da cultura, da língua, dos sentimentos nacionais, re-
ligião e da existência econômica dos grupos nacionais e a 
destruição da segurança pessoal, liberdade, saúde, dignida-
de e até as vidas dos indivíduos pertencentes a tais grupos 
(LEMKIN, 1944,p.79, tradução nossa). 

Lemkin, ao conferir destaque à nacionalidade e à etnia na sua 
discussão sobre genocídio, dirige o seu foco para a destruição cultu-
ral que os perpetradores de um genocídio promovem e reconhece a 
condição dos indivíduos de um determinado grupo alvo de genocídio 
como “carregadores de cultura” (JONES, 2017, p.11). Para o jurista 
polonês, a dimensão cultural do genocídio era fundamental. 

O genocídio, na sua perspectiva, era composto da soma das 
noções de barbaridade e vandalismo, sendo a primeira relativa a des-
truição física e a segunda a destruição cultural de um grupo social 
(JONES, 2017, p.11). Tal peso concedido ao genocídio cultural ou et-
nocídio será resgatado aqui para tratar do aprofundamento do geno-
cídio indígena. Além disso, a Convenção da ONU para a Prevenção e 
Repressão do Crime de Genocídio, criada em 1948, institui o compro-
misso de punir e prevenir o genocídio. Apesar de não dissertar sobre o 
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genocídio indígena, o documento aponta que o genocídio ocorre tanto 
em tempos de guerra como de paz, o que nos ajuda a compreender a 
questão aqui apresentada.

Para além do contexto de guerra e da conquista militar na coloni-
zação, o genocídio indígena ocorreu no passado e continua ocorrendo, 
recorrentemente, até hoje em tempos de paz, através de práticas coti-
dianas. Trata-se, portanto, do que Jones e outros autores caracterizam 
como um continuum de genocídio (SCHEPER-HUGUES; BOURGOIS, 
2004, p.19). Dentre as questões que promovem esse crime estão: a as-
similação forçada; o deslocamento forçado para ambientes com ecos-
sistemas diferentes dos quais estão acostumados e detém conheci-
mento milenar; violência contra lideranças indígenas; políticas de saúde 
pública que não contemplem as necessidades diferenciadas indígenas; 
e a degradação ambiental de suas terras decorrente de atividades eco-
nômicas altamente impactantes são apenas alguns dos mecanismos 
pelos quais o genocídio indígena ocorre em tempos de paz.

A atual transição energética, pela sua escala e urgência, deve 
ser, nesta perspectiva, levada a cabo com muito cuidado e com rígi-
dos controles para que ela não contribua para um aprofundamento do 
genocídio indígena em determinadas regiões. Afinal, atividades que 
são imperativas para o seu avanço, como a extração e a exploração 
de minerais críticos e materiais essenciais - relacionadas às cadeias 
de suprimento para tecnologias verdes - mas também geração de 
energia elétrica através de fontes renováveis (especialmente UHEs de 
grande porte), já mostraram que podem produzir impactos ambientais 
significativos, mesmo que convirjam para o avanço da transição em 
curso. Tais impactos, no limite, inviabilizam a manutenção do modo de 
determinados Povos Indígenas, pois tornam ausentes as condições 
ambientais necessárias para garantir elementos essenciais à sua sub-
sistência cultural e material como grupo (LINDGREN, 2018). 
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Para apreender a conexão entre o dano ambiental causado por 
tais atividades associadas à transição energética verde e o aprofun-
damento do genocídio indígena, utilizaremos o instrumental do nexo 
ecocídio - genocídio (CROOK; SHORT, 2014). Trata-se de uma formu-
lação que busca relacionar os conceitos de ecocídio e genocídio e que 
nos parece muito útil para explicar a forma através da qual os impactos 
ambientais de uma série de atividades econômicas, intencionalmente 
ou não, ajudam a avançar o genocídio indígena.

 Segundo Polly Higgins, advogada ambiental escocesa e uma 
das pioneiras na luta para tornar o ecocídio um crime contra humanida-
de perante o direito internacional, o ecocídio pode ser definido como a 
extensa perda, degradação ou destruição de ecossistemas de um de-
terminado território, que implica em impactos significativos na vida de 
seus habitantes (HIGGINS et al., 2013, p. 257). Este conceito apresenta 
a natureza, por si só, como um sujeito de direitos e estabelece uma 
relação causal entre o dano à natureza e o prejuízo para comunidades 
que dela dependem e com ela mantém uma relação sustentável.

A destruição da natureza, caracterizada pela degradação em 
caráter irrecuperável de ecossistemas, afetando por vezes biomas 
inteiros, deve ser entendida como um genocídio em seu mérito pró-
prio e não apenas a partir dos seus efeitos sobre populações hu-
manas. A perda de biodiversidade, em função da degradação am-
biental, pode gerar extinção de espécies - um acontecimento que 
tem caráter irrecuperável. Contudo, elas continuam desaparecendo, 
mesmo com os esforços de minimização dos impactos ambientais e 
de preservação do meio ambiente.

Há décadas já temos conhecimento de que uma série de 
atividades econômicas como mineração, exploração de combustíveis 
fósseis, criação de gado, se não expostas a rígidos controles, podem 
impactar significativamente ecossistemas na sua área de impacto 
direta e no seu entorno. A não imposição desses controles na forma 
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de leis ou simplesmente a incapacidade de fazer cumpri-los é o que 
permite a sua continuação. É preciso que empresas e governos sejam 
responsabilizados pela destruição que venham a impor na natureza 
(HIGGINS et al., 2013, p. 257). Assim, o ataque a natureza, culminando 
a com destruição de ecossistemas, decorrente da degradação am-
biental promovida por atividades produtivas, mesmo que sem a in-
tenção direta, deve ser entendido assim como um genocídio que tem 
como alvo a natureza, ou seja, um ecocídio.

O desmatamento e queimadas em extensas áreas de floresta 
para o cultivo de monoculturas ou para transformação em área de 
pastagem para a criação de gado de forma extensiva; a ocorrência de 
vazamentos acidentais de petróleo e o rompimento de barragens que 
contém rejeitos de atividades de mineração são exemplos clássicos de 
ecocídio, pois promovem a destruição do ecossistema afetado. 

Como bem observou Fatma Zohra Ksentini, relatora especial 
da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas de 1994, a 
degradação ambiental interfere diretamente em uma série de direitos 
humanos, entretanto, ela destaca uma maior vulnerabilidade das po-
pulações indígenas. Segundo Ksentini, devido à sua ligação especial 
com a terra e o meio ambiente, os Povos Indígenas são particularmente 
vulneráveis às alterações ecológicas e, assim, há urgência na efetiva 
proteção dos seus direitos (UN, 1994, p.61). A alteração do curso ou 
da vazão de trechos de rios, a contaminação de rios e dos peixes, a 
proliferação do desmatamento e das queimadas, que reduzem a bio-
diversidade, são exemplos de como a degradação ambiental afeta o 
modo de vida dos Povos Indígenas de uma forma geral.

Os Povos Indígenas detêm conhecimento ancestral acumulado 
durante muitos séculos acerca dos ecossistemas que habitam e do 
seu funcionamento. Eles foram capazes de manter uma relação sus-
tentável com os ecossistemas, muitas vezes não estabelecendo uma 
relação dicotômica com o meio ambiente, na qual o ser humano seria 
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algo completamente a parte – visão hegemônica no mundo ocidental 
(FERREIRA, 2018, p.93). Segundo Aílton Krenak, uma grande liderança 
indígena brasileira, os indígenas estabelecem uma conexão tão forte 
com o seu território em alguns casos que eles mesmos não vislum-
bram a separação entre eles e a natureza que compõe o seu território, 
prevalecendo uma visão holística, na qual eles são parte integrante da 
natureza (KRENAK, 2020).

A sua própria cultura, cosmologia e modo de vida estão muito 
ligados à sua terra ancestral, de forma que a degradação significativa 
do ecossistema desta assume características de um genocídio quan-
do ela é tamanha que dificulta consideravelmente a própria reprodução 
cultural, inviabilizando o modo de vida de determinado povo. Lindgren 
(2018), pontua com bastante clareza a ligação entre o dano significati-
vo à um determinado ecossistema e a destruição da identidade do gru-
po social que o habita e dele depende, conforme a passagem a seguir:

[...] caso a destruição ecológica provoque uma ruptura nas re-
lações socioecológicas entre humanos e a natureza, que sejam 
imprescindíveis para a saúde social, física, espiritual e cultural 
de determinado grupo, pode-se afirmar que tal ruptura tem o 
potencial de causar o próprio colapso da existência do grupo 
em função da privação da sua subsistência cultural e material 
(LINDGREN, 2018, p. 534, tradução nossa).

Não é porque um conjunto de atividades atende a demandas 
essenciais da transição energética verde, fundamental para o combate 
às mudanças climáticas, que ele está isento de incorrer em impactos 
significativos, ou que, pelo suposto bem maior ao qual ela está asso-
ciada, deva-se relevar, silenciar ou apagar as marcas que ela deixa nos 
territórios e nas comunidades que neles habitam. A transição energéti-
ca verde, caso se pretenda justa, deve ser capaz de incorporar esses 
impactos sobre os territórios em seu planejamento, a fim de evitá-los 
ao máximo, buscando alternativas mais sustentáveis.
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2. DEMANDAS GLOBAIS  
E TERRITÓRIOS SACRIFICADOS

O avanço da fronteira energética (hidrelétricas) nos rios da Ama-
zônia brasileira, a recente expansão da extração ilegal do pau-balsa no 
Equador e a perspectiva de aumento da atividade de mineração de lítio 
no Noroeste da Argentina não tem como objetivo o genocídio indígena, 
no entanto, acabam contribuindo para o seu aprofundamento. Essa 
contribuição se dá na medida em que a exploração desses recursos 
promove degradação ambiental em um grau que torna por vezes inviá-
vel a manutenção do modo de vida de determinados Povos Indígenas.

Pelo fato de serem três recursos cuja exploração é fundamen-
tal para o atual processo de transição energética, tal qual ela vem 
sendo pensada até agora, buscamos nesta seção argumentar que a 
degradação ambiental promovida nesses casos deve ser entendida 
como propulsora do genocídio indígena na América do Sul. Dessa 
forma, defenderemos que o ecocídio em curso na Amazônia brasilei-
ra e equatoriana - utilizando como exemplos a construção de UHEs 
e na extração madeira da balsa, respectivamente - mas também 
exploração de lítio, no noroeste argentino, contribui para um apro-
fundamento do genocídio de Povos Indígenas, pois torna inviável a 
reprodução do seu modo de vida. 

Nas últimas duas décadas, a Amazônia se configurou como 
fronteira energética nacional, com uma série de projetos de aprovei-
tamentos hidrelétricos, que por vezes se concretizam, mas, mesmo 
quando não saem do papel, não deixam de polarizar visões distintas 
acerca do que seria desenvolvimento. Os casos do Complexo Hidrelé-
trico do Teles Pires e a UHE Belo Monte, que serão aqui analisados, 
são exemplos cabais de como esses empreendimentos implicam im-
pactos ambientais significativos que acabam por contribuir para a de-
gradação ambiental da sua área de entorno em um grau que inviabiliza 
a reprodução cultural dos povos indígenas ali presentes.
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O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, relativo à energia, 
carrega a concepção, ao nosso ver, equivocada de que as hidrelétricas 
são fontes de energia limpa e de baixo carbono, independentemente 
de onde estejam localizadas. Acreditamos que seja necessária uma 
abordagem que leve em conta o contexto regional no qual tais em-
preendimentos se inserem. A inclusão genérica das UHEs como fonte 
a ser promovida no marco da atual transição energética, sem aprecia-
ções das características dos empreendimentos, em especial o porte, e 
da área de instalação, negligencia a múltipla variedade de potenciais 
impactos sobre regiões e populações distintas. A própria Agência In-
ternacional de Energia Renovável destaca a relevância das UHEs para 
a transição energética, afirmando que:

[...] parte importante do seu trabalho a promoção contínua das 
hidrelétricas, pelo fato de elas tornarem possível, em função da 
sua grande capacidade geradora por unidade, a integração de 
grandes cargas de energia renovável nos sistemas elétricos. 
Dessa forma, elas terão um papel importante na transição ener-
gética e na descarbonização das economias (IRENA, 2020, on-
-line, tradução nossa). 

A matriz elétrica brasileira é tida como uma das mais limpas do 
mundo, pela alta participação histórica da hidroeletricidade e o relati-
vamente baixo percentual de energias fósseis na sua composição se 
comparada com a média mundial. Contudo, historicamente as UHEs 
brasileiras foram construídas em rios de planalto em cascata, que im-
plicam em impactos socioambientais bem menos significativos, em 
função do grande desnível e profundidade dos reservatórios, sem ne-
cessidades de alagar áreas extensas. 

Ao passo que a fronteira energética nacional foi se direcionando 
para os abundantes rios de planície da região Amazônica, a situação 
tornou-se outra e a persistência do enquadramento das UHEs como 
fonte de energia limpa parece não dar conta dessa mudança funda-
mental. Pelo fato do potencial hidrelétrico remanescente brasileiro se 
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encontrar em áreas de planície da Amazônia, a inclusão de forma pou-
ca específica das UHEs como fonte de energia renovável no ODS 7 
tem impactos enormes em função da necessidade do alagamento de 
uma área gigantesca caso se opte pela construção de grandes UHEs 
em condições de planície. 

As alterações no ecossistema proporcionadas pelo alagamen-
to e pela redução na vazão de trechos específicos dos rios, bem 
como a alteração do curso destes promovida pelas obras de cons-
trução das usinas podem representar uma grande ameaça à popu-
lação tradicional ribeirinha e aos Povos Indígenas. Estas populações 
dependem de boa qualidade do ecossistema para que seja possível 
a reprodução do seu modo de vida. Neste contexto, os rios são fun-
damentais, pois proporcionam a um só tempo uma via de transporte, 
fonte de proteína animal (peixes) e por vezes, fazem parte da cosmo-
logia de determinada população.

Dentre as UHEs que compõem o Complexo Hidrelétrico do Te-
les Pires, destacamos a UHE São Manoel1. Recentemente essa usina 
passou a operar com sua capacidade instalada total (700 MW), tendo 
sido alvo de muita resistência de Povos Indígenas e de discussão no 
âmbito da sociedade civil com muita repercussão. Esta usina, localiza-
da entre os municípios de Jacareacanga (PA) e Paranaíta (MT), afeta 
diretamente os indígenas Kayabi, Munduruku e Apiaká, sendo que a 
terra indígena kayabi - habitada pelas três etnias - está localizada a 500 
metros da usina (FÓRUM TELES PIRES, 2017).

O histórico da UHE São Manoel é marcado pela judicialização, 
com sete Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público Fede-
ral, na maior parte das ocasiões fundamentadas na não observância da 
consulta dos povos indígenas (FEARNSIDE, 2017). O empreendimento 
descumpriu o Projeto Básico Ambiental Indígena (PBAI), protocolo que 

1 A UHE São Manoel é apenas um dos quatro que compõem o Complexo Hidrelétrico do 
Teles Pires, que conta também com as usinas UHE Colíder (300 MW), UHE Sinop (400 MW), 
UHE Teles Pires (1820 MW), todas em operação.
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exige consulta prévia sobre os impactos da usina aos povos indígenas 
tradicionais, no caso as populações Kayabi, Apiaká e Munduruku, que 
habitam a região (FACHIN, 2017). Trata-se de uma clara violação à 
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, que es-
tabelece que os povos indígenas afetados devem ser consultados, de 
forma culturalmente acessível, antes de qualquer decisão ser tomada 
acerca de determinado empreendimento, podendo inclusive impedir 
que o próprio projeto se materialize.

Logo após a instalação de São Manoel ocorreu a perda de 
qualidade da água e a redução da diversidade biológica com menor 
número de peixes, impactando diretamente a autonomia e a seguran-
ça alimentar dos povos indígenas da região afetada, bem como sua 
saúde (ISA, 2018). 

Durante a construção, além da degradação ambiental, houve a 
completa obliteração de locais muito importantes para a cosmologia 
dos povos indígenas afetados pelo projeto. Assim como a vizinha UHE 
Teles Pires, cuja construção implicou a destruição da Cachoeira de 
Sete Quedas (Karobixexe), a UHE São Manoel destruiu o Morro dos 
Macacos (DekoKa’a), local sagrado para os Munduruku (ISA, 2018). 
Adicionalmente, ocorreu o deslocamento de urnas e artefatos arqueo-
lógicos, que impactou a saúde mental do Povo Munduruku, pois gerou 
muita angústia e ansiedade (TORRES; BRANDFORD, 2017). Dessa 
forma, fica nítido que a instalação das usinas deste Complexo trouxe 
impactos negativos para a reprodução do modo de vida dos povos 
indígenas afetados, visto que, além dos impactos à sua segurança 
alimentar, eles perderam importantes referências socioespaciais.

Já a UHE Belo Monte - a maior hidrelétrica totalmente brasilei-
ra - que alaga 478 Km², é prova de que mesmo usinas concebidas 
com tecnologia a fio d’água continuam alagando área considerável. 
Em função da instalação de Belo Monte e do desmatamento que ela 
suscitou, ocorreram alterações importantes na vazão do Rio Xingu na 
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região do Alto Volta, afetando populações locais especialmente no que 
tange a sua segurança alimentar, em função da redução da população 
de peixes e perda biodiversidade (VIEIRA, 2016; PEZZUTI et al., 2018). 
Dessa forma, considerando os seus diversos impactos fica claro que 
a decisão de construir Belo Monte implicou em degradação ambiental 
que inviabilizou a reprodução cultural dos povos Juruna, Arara e Para-
kanã, além de ter aberto caminho para novas dinâmicas que os vem 
vulnerabilizando cada vez mais. 

O caso do pau-de-balsa no Equador também se apresenta 
como ameaça. Por ser uma madeira leve e resistente, o pau-de-balsa 
vem sendo empregado em larga escala como matéria prima para a 
construção das pás dos aerogeradores eólicos. O Equador, que se 
destaca como o maior exportador mundial do pau-de-balsa, tem sido 
palco de um verdadeiro “boom” da extração dessa madeira em meio à 
pandemia da Covid-19 (AGUILAR, 2021).

Durante esse período, ocorreu um expressivo aumento em sua 
extração no país, que através de técnicas inadequadas e à custa de 
muito desperdício, tem impulsionado o desmatamento ilegal. Anos 
antes da pandemia, o Equador já era o maior exportador, contudo 
a extração que ocorria em áreas próximas à costa, migrou para a 
Amazônia e, após já ter se extraído enorme quantidade da madeira, 
passou a se cultivá-la em áreas de florestas nativa de alta de biodi-
versidade, inclusive nas áreas baixas do “Choco Andino”, ocorrendo 
o abatimento de outras árvores para abrir caminho para o cultivo do 
pau-de-balsa (CAZAR, 2021).

O ritmo acelerado de extração tem efeitos adversos sobre a 
fauna. O pau-de-balsa é uma árvore de crescimento muito rápido - de 
4 à 6 anos - que tem a capacidade de colonizar rapidamente áreas 
de clareira, tendo um papel fundamental nos ambientes muito dinâ-
micos nos quais ela ocorre na Amazônia, que são locais de refúgio, 
alimentação e reprodução de espécies como antas, onças pintadas e 
papagaios (CAZAR, 2021).
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Essa grande ampliação da extração durante a pandemia, que é 
facilitada pela falta de controle territorial de Quito sobre a região ama-
zônica do Equador, está fortemente vinculado com a aceleração do 
processo de transição energética na China - impulsionado por subsí-
dios concedidos pelo governo a partir de 2018 - que foi responsável 
por 65,25% do aumento da capacidade instalada mundial de energia 
eólica em 2020 e foi destino  de 80% do volume da madeira de balsa 
exportada pelo Equador no mesmo ano (BP, 2021; AGUILAR, 2021).

Esse significativo aumento da exploração ocasionou uma cor-
rida para a ampliação de áreas de cultivo dessa madeira, que tem se 
consolidado como uma importante fonte de renda para comunidades 
da região, inclusive alguns povos indígenas, como os Achuar. Para se 
ter noção do apelo que essa nova fonte de renda tem, 36 das 37 comu-
nidades Achuares da Província de Pastaza se envolvem na atividade 
(AGUILAR, 2021). Como resultado, o negócio envolvendo a madeira 
do pau-de-balsa tem trazido conflitos internos nas comunidades entre 
aqueles a favor e aqueles contrários à extração e tem promovido uma 
ruptura do tecido social, associada a uma disputa por recursos (CA-
ZAR, 2021). Indo na contramão da maioria dos povos indígenas da re-
gião, as comunidades do povo Sapara proibiram a extração e o cultivo 
da madeira em seus territórios, pois a árvore em questão desempenha 
um papel importante na sua espiritualidade (CAZAR, 2021). 

O aumento do fluxo de embarcações e do contato com não ín-
dios, induzido pela “febre” da balsa, tem provocado alterações nos mo-
dos de vida das comunidades indígenas da região. Tal processo, deno-
minado de transição cultural, traz uma série de mudanças complexas, 
como a monetização generalizada das relações sociais, mudança de 
hábitos alimentares, envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas e 
outras drogas (CAZAR, 2021; WELCH, 2009). Paradoxalmente, apesar 
de o Equador ter um papel fundamental no fornecimento de um mate-
rial chave para a construção de aerogeradores, o país conta apenas 
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com um parque eólico2, ironicamente de financiamento do Banco de 
Desenvolvimento da China.

Por sua vez, o lítio é um mineral que tem um papel chave na 
transição energética e se projeta para aumentar ainda mais a sua rele-
vância. Ele é utilizado para a produção de baterias fundamentais para 
a armazenagem de energia e para a mobilidade elétrica, que possibilita 
descarbonizar o setor de transportes, dominado amplamente pelo pe-
tróleo. Os depósitos de lítio ocorrem de três formas: em Salmoura; em 
Pedras Pegmatitas ou nos Oceanos. A América do Sul tem posição de 
destaque no que tange às reservas mundiais de lítio, afinal Argentina, 
Chile e Bolívia concentram 80% das reservas mundiais de lítio em sal-
moura, que representam 66% do total de todos os tipos de reservas a 
nível global (MARCHEGIANI et al., 2018, p. 9-10). A Argentina e o Chile 
se destacam, concentrando, respectivamente, 10% e 48,5% das reser-
vas mundiais, sendo a 3ª e 1ª maiores a nível mundial.

O caso argentino se destaca, pois há uma enorme quantidade 
de projetos em fase inicial de exploração ou em etapa de estudo, lide-
rados por empresas transnacionais do Norte global (MARCHEGIANI  
et al., 2018, p. 45). Tal movimento ocorre em um clima de alta libera-
lização do setor, com baixíssima cobrança de impostos por parte do 
governo, que visa estimular a atividade, negligenciando os seus impac-
tos (ROTH, 2019). Do ponto de vista ambiental, a grande questão é que 
estas reservas estão localizadas nos salares, ambientes naturalmente 
muito secos e com escassez hídrica, sendo que a exploração de lítio 
em salmouras é intensiva no uso de água – requerendo dois milhões 
de litros de água por tonelada de mineral extraído (ROTH, 2019; EARLY, 
2020; MARCHEGIANI et al., 2018, p. 37). 

2 Trata-se do Parque eólico Villonaco, que conta com uma capacidade instalada de 16 
MW, que contou com financiamento de 38 milhões dólares do Banco de Desenvolvi-
mento da China.
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Não obstante tem havido muitos protestos contra projetos de 
exploração de lítio. Entre eles tem destaque o ocorrido na Bacia de 
Salinas Grandes e Laguna de Guayatayoc, lar de 33 comunidades in-
dígenas que resistem fortemente a um projeto de exploração por não 
terem sido consultadas de maneira prévia, uma clara violação à OIT 
169, da qual a Argentina é signatária (ROTH, 2019; LEWKOVICZ, 2021).

O projeto Salles de Jujuy, no Salar de Olaroz, na província de 
Jujuy, iniciou a sua operação, em 2015, com o aval da comunidade 
indígena local, a comunidade Olaroz Chico, do povo Atacama (ROTH, 
2019). A iniciativa, comandada pela australiana Orocobre em parceria 
com a japonesa Toyota e a empresa provincial Jujuy Energía y Minería 
Sociedad del Estado, tem capacidade de 17.500 toneladas anuais de 
lítio, que posteriormente são destinadas à fabricantes de baterias no 
Japão, na Coréia e na China (LEWKOVICZ, 2021).

Poucos anos após a inauguração do projeto, a Comunidade 
Olaroz Chico vem sofrendo com inúmeros impactos que dificultam se-
guir com o seu modo de vida inalterado e muitos tem deixado o seu 
território ancestral. A crescente escassez de água apta para consumo 
em função da exploração do lítio tem pesado muito nessa dura deci-
são, que não deixa de ser uma remoção indireta (ROTH, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do artigo buscamos evidenciar o paradoxo existente 
no seio da atual transição energética, que, mesmo motivada por preo-
cupações com o meio ambiente e com as mudanças climáticas, no 
entanto, tem gerado impactos socioambientais significativos. Através 
dos três casos apresentados na segunda seção, podemos afirmar que 
projetos voltados para transição energética também podem contribuir, 
de forma não intencional, para o genocídio de povos indígenas, atra-
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vés da inviabilização do seu modo de vida, em função da degradação 
ambiental que alguns destes empreendimentos implicam para o ecos-
sistema que compõe seu território. 

Dessa forma, fica evidente que assegurar uma transição ener-
gética justa, que considere os seus impactos sobre os territórios, é 
um grande desafio. Contudo ele deve ser encarado com seriedade e 
afinco, sob o risco da América do Sul, mas também de outras regiões 
do Sul Global, se (re)consolidarem como zonas de sacrifício. Por fim, 
ressaltamos que a transição energética, além de verde, deve ser justa, 
a fim de não perder o seu sentido e entrar em conflito com outros ODS.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

Aborda a insuficiência dogmática jurídica havida na base de responsabili-
zação do Estado, que utiliza elementos da responsabilidade da lei civil, em 
detrimento de um sistema constitucional próprio. Tal fato permite que os da-
nos se perpetuem, e que a Administração Pública deixe de adotar critérios de 
sustentabilidade em seus editais de licitação, deixando de cumprir o manda-
mento constitucional de defender e preservar o meio ambiente, também por 
meio dos contratos públicos. O objetivo do trabalho é demonstrar que, em 
virtude da utilização errônea de fundamentos de responsabilidade objetiva 
para a responsabilização ambiental, o Estado, como um grande consumidor 
e degradador do meio ambiente, raramente é responsabilizado pelas más 
escolhas de produtos e serviços contratados para a manutenção de suas 
atividades. A pesquisa é descritiva, exploratória, desenvolvida por meio de 
leitura e análise de livros, artigos, resenhas, revistas e da legislação vigente 
sobre o tema, a fim de se verificar os fundamentos de responsabilização do 
Estado por danos ambientais nas contratações públicas, além da pesquisa 
jurisprudencial sobre o tema. 

Palavras-chave: Direito ambiental; Responsabilidade civil; Direito de danos; 
Materiais e serviços sustentáveis.
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ABSTRACT

It addresses the legal dogmatic inadequacy of the State’s accountability base, 
which uses elements of civil law responsibility, to the detriment of its own consti-
tutional system. This fact allows the damages to be perpetuated, and the Public 
Administration to fail to adopt sustainability criteria in its bidding documents, 
failing to comply with the constitutional mandate to defend and preserve the en-
vironment, also through public contracts. The objective of the work is to demons-
trate that, due to the erroneous use of strict liability grounds for environmental 
responsibility, the State, as a large consumer and degrader of the environment, is 
rarely held responsible for the poor choices of products and services contracted 
for maintenance of their activities. The research is descriptive, exploratory, deve-
loped through the reading and analysis of books, articles, reviews, magazines 
and current legislation on the subject, in order to verify the foundations of State 
liability for environmental damage in public contracts, in addition to jurispruden-
tial research on the subject.

Keywords: Environmental law; Civil responsibility; Right to damages; Sustainable 
materials and services.
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INTRODUÇÃO

A responsabilidade civil no Brasil tem origem no Código Criminal 
de 1830, que objetivava a reparação civil de danos baseada na culpa. 
O desenvolvimento econômico apresentou um cenário de novas re-
lações sociais, em que a responsabilidade baseada na culpa, já não 
era suficiente para a reparação de danos. O risco das atividades eco-
nômicas passa a ser latente, e de difícil controle. A demonstração da 
culpa do autor, por parte da vítima, tornou-se praticamente impossível 
diante da desigualdade existente nas relações comerciais, permane-
cendo os autores abrigados nas tradicionais cláusulas de exclusão de 
responsabilidade objetiva. A responsabilidade, que antes surgia em 
decorrência de atividades ilícitas, passa a ter como causa atividades 
lícitas, na maioria das vezes sem a culpa do causador do dano. 

Igual evolução ocorreu na responsabilização civil do Estado, 
prevalecendo inicialmente, a teoria da irresponsabilidade. Em um se-
gundo momento, a doutrina passou a reconhecer a responsabilidade 
estatal por culpa do servidor público e, em seguida, na culpa admi-
nistrativa ou culpa do serviço. Logo após, houve o entendimento da 
responsabilização pela falta do serviço. A demonstração de culpa, em 
todos os casos, mostrou-se insuficiente e, a doutrina passou a basear 
a responsabilidade estatal na teoria do risco administrativo, e na teoria 
do risco integral, adstritas à comprovação do dano e demonstração 
do nexo causal. Assim, fundamentada na teoria do risco, a responsa-
bilidade do Estado apresenta-se atualmente como responsabilidade 
objetiva (MEDAUAR, 2018, p. 366), carecendo novamente de uma evo-
lução que abarque as novas relações.

Diante da insuficiência dogmática jurídica, o estudo do tema ga-
nha importância na reparação dos danos ambientais, principalmente 
aqueles causados pelo Estado, por meio das contratações públicas.
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Há fundamento legal apropriado, atualmente, para a respon-
sabilização do Estado pelos danos causados ao meio ambiente, por 
meio das licitações e contratos públicos, que deixam de promover a 
sustentabilidade? Para responder a essa questão, foi realizada pesqui-
sa descritiva exploratória desenvolvida através de leitura e análise de 
livros, artigos, resenhas, revistas e da legislação vigente sobre o tema, 
a fim de se verificar os fundamentos de responsabilização do Estado, 
além da pesquisa jurisprudencial sobre o tema. Verificou-se que o Es-
tado não é responsabilizado pelas más escolhas dos objetos das lici-
tações, em virtude da necessidade de reconhecimento dos elementos 
tradicionais da responsabilidade civil. 

O trabalho foi estruturado em três seções. A primeira trata da 
responsabilidade ambiental constitucional no âmbito das compras pú-
blicas, apresentando a responsabilidade ambiental como constitucio-
nal. A segunda demonstra o dano e o nexo causal no atual sistema de 
responsabilidade civil e a impropriedade apresentada para a respon-
sabilidade ambiental. Por fim, a terceira mostra o traçado jurispruden-
cial da responsabilização ambiental do Estado. 

1. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO 
DAS COMPRAS PÚBLICAS 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova modalida-
de de responsabilidade, a ambiental, fundada no princípio da solidarie-
dade social. Atualmente, a responsabilidade ambiental é erroneamente 
aplicada com os fundamentos da responsabilidade civil objetiva. Por 
ser uma responsabilidade constitucional, com fundamento próprio no 
princípio da solidariedade, deve possuir pressupostos específicos. A 
insuficiência dogmática jurídica desta nova modalidade, que deve ser 
construída a partir de elementos próprios, beneficia os causadores de 
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danos ao meio ambiente. Dentre eles, o Estado como um grande con-
sumidor de produtos e serviços que causam danos ambientais, porém, 
raramente é responsabilizado.

A concepção de responsabilidade ambiental na atualidade é 
baseada na responsabilidade civil objetiva, com fundamentos empres-
tados do Código Civil de 2002. Maria Helena Diniz (2009, p. 391) e 
Annelise Monteiro Steigleder (2011, p. 171) entendem que a responsa-
bilidade civil por dano ao meio ambiente é objetiva, bastando a com-
provação do nexo de causalidade entre a ação lesiva e o dano ao meio 
ambiente, sendo irrelevante a comprovação da culpa do poluidor.

Porém, a responsabilidade ambiental é matéria constitucional, 
e deve ter o seu próprio regime de aplicação, sob pena do autor do 
dano não ser responsabilizado, escudando-se em excludentes. Antu-
nes (2021, p. 366) afirma que “a responsabilidade por danos causados 
ao meio ambiente, no sistema jurídico brasileiro, é matéria que goza de 
status constitucional.”

O §1º da Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981), que dispõe sobre a Políti-
ca Nacional do Meio Ambiente, prevê responsabilidade independente 
de culpa ao poluidor que cause danos ao meio ambiente ou a tercei-
ros. Porém, o dispositivo legal criado antes mesmo da Constituição 
Federal de 1988, é insuficiente para a responsabilização ambiental. A 
presunção de culpa, corolário da responsabilidade objetiva, que tam-
bém deve ser característica de uma nova ordem de responsabilidade, 
induz os operadores do direito a darem tratamento civil às questões de 
responsabilidade ambiental. 

Outro aspecto que deve ser debatido é a existência de um dano 
concreto ao meio ambiente, para que haja a responsabilização civil 
objetiva independente de culpa (CARVALHO, 2008, p. 78). Há a ne-
cessidade da transição do risco concreto para o risco abstrato para o 
tratamento das questões ambientais, que possuem em sua maioria, 
complexidade na identificação dos pressupostos. Nesse sentido lecio-
na Carvalho (2008, p.78):
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Estes riscos apresentam uma complexidade potencializada 
(eco-complexidade) no que diz respeito à identificação dos 
agressores, à determinação temporal dos efeitos da degrada-
ção, às dimensões de seus efeitos, ao número de atingidos (ge-
rações futuras) e, sobretudo, às condições de atribuição das 
relações de causalidade.

Conforme o art. 3º, II da Lei nº 6.938/81, o ordenamento jurídi-
co brasileiro conceitua o dano ambiental como a “(...) degradação da 
qualidade ambiental, a alteração adversa das características do am-
biente”, mas muitos danos ao meio ambiente são de difícil caracteriza-
ção se tratados isoladamente, como ocorre rotineiramente em diversas 
atividades estatais e empresariais. Oliveira (2016, p. 70), pesquisando 
sobre casos de derramamento de óleo no mar alerta: 

Nesse sentido, a jurisprudência, em decisão recente, aplicou 
o Princípio da Insignificância, por reputar que a quantidade de 
vinte litros de óleo diesel lançada no oceano não teria sido sufi-
ciente para causar desequilíbrio ao meio ambiente, vez que não 
se constatou a morte de espécies da fauna ou flora marinha.

A falta de instrumentos jurídicos capazes de responsabilizar os 
autores de danos ambientais tem contribuído para que as vítimas, mui-
tas vezes a coletividade, fiquem sem a devida reparação. Além disso, 
a ineficiência do sistema desestimula os autores de tomarem ações de 
prevenção a estes danos.

O Estado é um grande consumidor de produtos e serviços, além 
de ser o responsável, juntamente com a coletividade, por preservar o 
meio ambiente para as gerações futuras. Apesar da disponibilidade no 
mercado de diversos produtos e serviços desenvolvidos dentro de pa-
drões ambientais sustentáveis, em virtude da insuficiência dogmática 
jurídica na responsabilização do autor por danos ambientais futuros, 
especialmente o Estado, são parcas as ações que promovem contra-
tações públicas ambientalmente sustentáveis. 
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2. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE AMBIENTAL

Deve ser considerado dano ambiental toda ação ou omissão 
que gere prejuízos ao meio ambiente. A ação ou omissão causadora 
do dano pode ser um ato lícito ou ilícito, pois para a sua ocorrência, 
basta que ocorra a alteração adversa ao meio ambiente. Antunes 
(2015, p. 126), afirma que “o dano ambiental, isto é, a consequência 
gravosa ao meio ambiente de um ato lícito ou de um ato ilícito, não 
é juridicamente simples, pois em não poucas vezes alterações am-
bientais adversas são legalmente admitidas, mediante determinados 
critérios [...]”. Antunes (2015, p. 160) ainda ensina que “a poluição é 
um fenômeno inerente à atividade humana, sempre feita a partir do 
consumo de recursos ambientais” e se divide em três níveis: a polui-
ção em sentido estrito, que é desprezível, necessária à sobrevivência 
humana; o dano ambiental, que é o mais importante, por ser genera-
lizado e incide sobre todos os diferentes elementos que compõem o 
meio ambiente e; o crime ambiental, que é a mais grave violação da 
ordem jurídica do meio ambiente.

Como elemento da caracterização da responsabilidade objeti-
va, o dano deve ser demonstrado concretamente e, por isso, deve ser 
atual. Nas palavras da professora Patrícia Ribeiro Serra Vieira (2004, 
p. 24): “dano, que deve ser certo, atual e subsistente, podendo, en-
tretanto, ser material ou moral, ou seja, sem repercussão financeira, 
para o ofendido. A inexistência do dano é óbice à pretensão de uma 
reparação; implica, aliás, inexistência de objeto.” Este é um grande 
obstáculo na utilização da responsabilidade civil objetiva do Estado, 
e também dos particulares, com base na lei civil, para os casos de 
reparação ambiental. Como demonstrar um dano ambiental certo, 
atual e subsistente, nos casos em que, devido à grandiosidade do 
meio ambiente, este dano somente se concretizará no futuro? A insu-
ficiência dogmática jurídica da responsabilização do Estado é laten-
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te, quando um Administrador Público, que tem o dever de defender e 
preservar o meio ambiente, opta, dolosa ou culposamente, ampara-
do pela lei, por um produto ou serviço, para satisfazer uma necessi-
dade da Administração, que causa prejuízos ao meio ambiente, em 
detrimento de outro que seja produzido dentro de padrões ambien-
tais sustentáveis, e não seja responsabilizado pela arbitrariedade por 
omissão (FREITAS, 2019, p. 312).

A exigência de um dano atual para a caracterização da res-
ponsabilidade civil objetiva, nas questões ambientais, dificulta a res-
ponsabilização do autor, pois em muitos casos, os danos ambientais 
agora produzidos, serão visíveis apenas no futuro, com o acúmulo de 
ações de degradação. Para Carvalho (2008, p. 121), “[...] a doutrina 
demonstra-se, ainda, escassa de descrições teóricas conclusivas e 
precisas acerca dos elementos configuradores do dano ambiental 
futuro, bem como da possibilidade de incidência da responsabilidade 
civil sobre essa espécie de “dano” [...]”. Apesar do aparecimento do 
dano somente após reiteradas práticas de degradação ambiental, 
como ocorre nos casos de pequenos derramamentos de óleo no mar, 
ou da escolha pela utilização de energia proveniente de combustíveis 
fósseis, ao invés de energias renováveis, todos os que contribuem 
para a ocorrência do dano ambiental futuro devem ser responsabili-
zados, com reparação no presente, sob pena dos autores continua-
rem perpetrando os atos lesivos. Carvalho (2008, p. 132), citando 
Álvaro Luiz Valery Mirra, afirma que: 

“nesses casos de danos ambientais futuros, há uma certa mar-
gem de risco, em termos de probabilidade, na concretização 
futura da degradação ambiental, que deve ser admitida como 
compatível com a certeza do dano para autorizar desde logo, no 
presente, a determinação de sua reparabilidade.”

Assim, o dano ambiental que causará o produto ou serviço utili-
zado pelo Estado no futuro deve ser considerado para a reparação no 
presente, principalmente, aqueles danos que poderiam ser evitados 
com a utilização de critérios ambientais na escolha do objeto.
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O tratamento dado ao nexo de causalidade da responsabilidade 
civil também se demonstra insuficiente, quando está envolvida a res-
ponsabilidade ambiental constitucional.  

Segundo Steigleder (2011, p. 172), “a grande problemática 
envolvendo o nexo de causalidade na área ambiental é que o dano 
ambiental pode ser resultado de várias causas, concorrentes, simul-
tâneas ou sucessivas, dificilmente tendo uma única e linear fonte”. 
O estabelecimento do nexo causal entre as ações ou omissões do 
presente, de diversos atores que desenvolvem atividades de risco, 
e que possivelmente causarão prejuízos ambientais no futuro, é de-
masiadamente complexo para as causas ambientais. Por isso, atual-
mente, o nexo de causalidade é relativizado para que seja possível a 
aplicação da responsabilidade ambiental, o que demonstra mais uma 
vez a insuficiência dos dispositivos existentes de responsabilidade 
civil no Direito Ambiental. Santos (2020, p. 158), citando o professor 
Sérgio Ferraz, explica que:

[...] o nexo de causalidade deve ser atenuado em prol da repa-
ração do dano ambiental, bastando que a atividade seja poten-
cialmente poluidora para que “se produza a presunção de res-
ponsabilidade, reservando, portanto, para o eventual acionado 
o ônus de procurar excluir sua imputação”.

Ainda sobre o nexo de causalidade, Freitas (2019, p. 302) ressal-
ta: “[...] imperioso consolidar a madura revisão da responsabilidade do 
Estado, admitindo-se o vínculo, na margem, entre proporcionalidade, 
prevenção e responsabilidade, em sintonia com o reexame criterioso 
da imputação do nexo de causalidade intertemporal.”

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina em seu art. 37, 
XXI, que todas as aquisições realizadas pela Administração Pública 
serão contratadas mediante processo de licitação pública, ressalvadas 
as hipóteses legais. A Lei Federal Nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), principal 
lei de licitações em vigência, dispõe em seu art. 14, que “nenhuma 
compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e in-
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dicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa”. 
Assim, diante de uma necessidade, cabe ao administrador verificar 
qual material ou serviço melhor atenderá à Administração Pública, ca-
racterizando de forma adequada o objeto da licitação. Esta caracteri-
zação é realizada em edital de licitação, onde são previstas todas as 
normas que regem o certame, além do próprio objeto a ser contratado. 
O termo “adequada”, trazido pela lei, envolve, além da necessidade da 
Administração, todo o ordenamento jurídico, principalmente, a respon-
sabilidade socioambiental do Estado, prevista na Carta Magna (BRA-
SIL, 1988). A decisão de licitar pode até comportar oportunidade e 
conveniência, todavia, o procedimento será nulo se não seguir, desde 
o início, os parâmetros da sustentabilidade ambiental, social e econô-
mica (FREITAS, 2019, p. 310).

Apesar de sua atribuição constitucional de preservar o meio 
ambiente, o Estado é o maior poluidor. Nesse sentido, ensina Alves 
(2003, p. 225):

[...] finalmente, a triste constatação que o Estado Brasileiro, es-
sencialmente na sua esfera executiva – Poder Executivo – na 
regulação, ou atuando como agente direto de desenvolvimento, 
é o nosso maior poluidor, e que somente a sociedade civil orga-
nizada poderá, através dos instrumentos jurisdicionais de tutela 
coletiva, além da atuação na esfera administrativa, permitir a 
consecução de políticas públicas que traduzam efetivamente 
os direitos constitucionais, individuais e coletivos, assegurados 
pelo poder constituinte de 1988, além de assegurar efetiva tutela 
do bem de uso comum do povoado bem ambiental.

Como promotor da sustentabilidade, o administrador público, 
agindo em nome do Estado, tem o dever de defender e preservar o 
meio ambiente em todas as suas ações, considerando o caráter mul-
tidimensional da sustentabilidade. Nas palavras do professor Juarez 
Freitas (2019, p. 20), “a sustentabilidade apresenta múltiplas dimen-
sões interligadas, vale dizer, é ética, social, econômica, jurídico-política 
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e ambiental [...]”, e “[...] vincula juridicamente o tomador das decisões 
públicas e privadas [...]”.

Embora já existam normas e outros dispositivos de promoção 
das licitações sustentáveis, principalmente em âmbito federal, os ins-
trumentos são insuficientes, pois não vinculam a tomada de decisão 
do administrador público.  Os danos ambientais decorrentes dos con-
tratos públicos possuem um caráter social relevante, pois são causa-
dos pela ação do Estado, diferentemente daqueles em que o Poder 
Público deixa de promover políticas públicas de sustentabilidade ou, 
da mesma forma, se omite em fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas 
nas mais variadas atividades de degradação.

Todas as licitações que deixam de prever critérios de sustenta-
bilidade, desde a escolha do objeto que melhor atenderá a Administra-
ção, passando pelas fases de julgamento das propostas e habilitação 
dos licitantes, e no recebimento do objeto, são potenciais causadoras 
de danos ao meio ambiente. Freitas (2019, p. 294) afirma que “o Es-
tado sustentável não se esconde em supostos juízos de conveniência 
ou oportunidade para nada fazer”. Nesses casos, o Estado deve ser 
responsabilizado, e, comprovando-se o dolo ou erro grosseiro, o servi-
dor responderá por meio de ação regressiva.

Além disso, com a elevação do “desenvolvimento nacional sus-
tentável” à categoria de princípio da Administração pela Nova Lei de 
Licitações (BRASIL, 2021), previsto até então como uma finalidade da 
contratação pública, o servidor público que deixar de prever critérios 
de sustentabilidade no objeto da licitação, poderá incorrer em improbi-
dade administrativa, conforme inteligência do art. 11, da Lei de Impro-
bidade Administrativa (BRASIL, 1992).  
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3. TRAÇADO JURISPRUDENCIAL  
DA RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL DO ESTADO

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) funda-
menta a responsabilidade objetiva do Estado perante aos particulares, 
e ressalta a possibilidade de ação regressiva do Estado contra seu 
servidor responsável, nos casos em que houver dolo ou culpa no ato 
praticado. Conforme Jucovsky (2000, p. 54):

[...] o ordenamento jurídico brasileiro segue hoje a teoria da 
responsabilidade civil extracontratual do Estado sem culpa por 
danos de atos comissivos ou omissivos, lícitos ou ilícitos, mate-
riais ou jurídicos, nos quais o Estado é responsável pela ação ou 
omissão dos agentes públicos, pela falta anônima do serviço, 
o que se insere nos riscos que a Administração toma para si 
em prol do interesse público. O texto constitucional acolhe a 
responsabilidade civil objetiva da Administração por danos am-
bientais às pessoas, conforme a tese do risco administrativo, 
não do risco integral.

O Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002) prevê igual responsa-
bilidade em seu art. 43, porém, de forma errônea, a responsabilidade 
objetiva tradicional vem sendo aplicada também aos casos específicos 
de danos ambientais cometidos pelo Estado, com embasamento legal 
da responsabilidade civil, do Código Civil. Segundo ensinamento de 
Antunes (2005, p. 151), “dada a natureza individualista do Código Civil, 
ele é inadequado para dar solução a problemas claramente coletivos”, 
como é o caso do dano ambiental, que afeta a coletividade.

A responsabilidade ambiental é uma das hipóteses de respon-
sabilidade previstas na Constituição Federal (BRASIL, 1988), porém, 
diferentemente das demais, devido à sua especificidade, com a apre-
sentação do dano e do nexo causal complexos, carece de uma regu-
lamentação com elementos próprios, que dêem concretude à respon-
sabilização dos causadores de danos ao meio ambiente, fundada no 
princípio da solidariedade social.
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A dificuldade de demonstração do dano ambiental certo, atual e 
subsistente, como exige o atual modelo de responsabilização pautado 
na Lei Civil (BRASIL, 2002), e a complexidade do nexo de causalidade, 
considerando diversos fatores, como o temporal, por exemplo, invia-
bilizam a responsabilização do Estado pelos danos ambientais causa-
dos por meio dos contratos públicos. 

Ainda há a necessidade de se pontuar a responsabilidade do 
agente público no cometimento de danos ambientais. O art. 28 da Lei 
de Introdução às normas do Direito Brasileiro (BRASIL, 1942) dispõe 
que “o agente público responderá pessoalmente por suas decisões 
ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. O disposi-
tivo, inserido na norma em 2018, protege o servidor público da ação 
regressiva quando em seu ato lesivo não houver dolo ou erro grosseiro, 
também conhecida como culpa grave, a despeito de não haver igual 
previsão no artigo 37, §6 º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

Apesar do subjetivismo empregado pela norma na definição do 
erro grosseiro, o Decreto 9.830/2019 (BRASIL, 2019) definiu o termo 
em seu art. 12, § 1º, como “aquele manifesto, evidente e inescusável 
praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com 
elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.” Andrade e 
Santos (2020, p. 332), pesquisando a jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União, definiram o sentido de erro grosseiro para a Corte 
de Contas como:

[...] conduta que descumpre regra constitucional, regra expressa 
em instrumento convenial, conduta que não observa princípios 
básicos da administração ou condutas que afrontam diretamen-
te a legislação jurisprudência do Tribunal, bem como descum-
primento de normativo da entidade pelo gestor, especialmente 
aquele que resulta em  danos materialmente relevantes.

O descumprimento de regra constitucional enseja responsabi-
lidade tanto para o Estado quanto para o servidor público, que deve 
ser o promotor da proteção ambiental. É certo que há a carência de 
regulamentação da previsão constitucional de defesa e proteção do 
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meio ambiente, de forma objetiva, na legislação infraconstitucional, 
principalmente, no que concerne às contratações públicas, vinculando 
o ato do administrador.

Já existem algumas tentativas de se proteger o meio ambiente 
por meio dos contratos públicos, como e Lei Federal Nº 12.187/2009 
(BRASIL, 2009), que estabelece critérios de preferência nas licitações, 
para as propostas que propiciem maior economia de energia, água 
e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito 
estufa e de resíduos; a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que prevê prio-
ridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos 
reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que considerem crité-
rios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis; e a Lei 14.133/2021 (BRASIL, 2021), que dispõe, dentre 
outros dispositivos, que o administrador deve, na fase de julgamen-
to das propostas apresentadas pelos licitantes, considerar os custos 
indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, 
reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado. 

Porém, apesar da aparente evolução, todos os dispositivos mos-
tram-se insuficientes para a promoção da sustentabilidade ambiental 
na medida em que não há responsabilização do Estado, com elemen-
tos próprios do direito ambiental, tampouco dos servidores públicos 
que deixam de adotar as medidas previstas em lei, pois a responsa-
bilidade civil tradicional, seja ela subjetiva ou objetiva, não consegue 
abarcar todas situações em que há um dano ao meio ambiente.

A responsabilidade ambiental do Estado possui diferentes ver-
tentes. Em pesquisa realizada na jurisprudência do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tri-
bunal Federal, as decisões mais comuns imputando responsabilidade 
ao Estado, de forma solidária, são por omissão. Decorrem da omissão 
do seu dever de controlar e fiscalizar a integridade do meio ambien-
te ecologicamente equilibrado, como ocorre quando há construção 
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em Áreas de Preservação1, ou omissão na fiscalização de atividades 
com potencial de degradação ambiental2, como a mineração. Já as 
decisões por ação do Estado, basicamente têm relação com obras 
públicas que causam danos ambientais3. Outras decisões, sem per-
tinência para o estudo, apontam responsabilidade objetiva ao Estado 
pelo cometimento de atos ilícitos como o acidente envolvendo veículos 
oficiais. O que mais chama a atenção, é que não foram encontradas 
decisões judiciais que imputam responsabilidade ao Estado pela má 
gestão na escolha de objetos de licitações, sem a observância dos 
preceitos legais da defesa e proteção ao meio ambiente. 

A jurisprudência brasileira acerca da responsabilidade ambien-
tal não é uníssona, principalmente quanto à utilização das teorias do 
risco criado, que admite o reconhecimento das excludentes de ilicitu-
de, e do risco integral. Nesse sentido, Bedran e Mayer (2011, p. 58), 
ressaltam que “os entendimentos jurisprudenciais acerca da aplica-
ção da responsabilidade civil ambiental no Brasil não são uniformes. 
Ora é utilizada a Teoria do Risco Integral, ora a do Risco Criado, ou 
mesmo a intermediária, tendo cada uma delas adeptos fervorosos.” 
Mesmo os crentes na teoria do risco criado se dividem. Existem os 
que admitem todas as excludentes de ilicitude, e os que consideram 
apenas a força maior e o fato de terceiro, por se basearem em fatos 
externos, desvinculados.

A insuficiência dogmática jurídica, que força os juristas a recor-
rerem a institutos da responsabilidade civil tradicional, ainda encampa 
decisões que afastam a responsabilidade pela ausência de um dano 
atual e concreto, desconsiderando o risco da atividade e a probabili-

1 STJ. AREsp 1678232/SP, 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. Julg. 6.4.2021. Dje.  
16 ago. 2021.

2 STJ. REsp 647493/SC, 2ª Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julg. 22.5.2007. Dje. 
22 out. 2007.

3 TJSP. AgIns 2140923-13.2021.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Rel. 
Des. Torres de Carvalho. Julg. 9.9.2021. Dje. 10 set. 2021.
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dade do dano futuro. Nesse sentido, Carvalho (2008, p. 122), assevera 
que “[...] não são incomuns as decisões que, diante da inexistência 
de um dano atual e concreto, afastam a reparabilidade ou mesmo a 
imposição de obrigações jurídicas (medidas preventivas) sob a descri-
ção de “dano hipotético” [...]”. A desconsideração do dano ambiental 
futuro, com seu efeito cumulativo e intergeracional, demonstra a inefi-
ciência do atual sistema de responsabilização.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A degradação ambiental é um tema amplamente discutido na 
atualidade, após a sociedade tomar conhecimento que a busca pelo 
desenvolvimento econômico tem causado grandes danos ao meio 
ambiente. Diversas são as soluções existentes para se evitar as con-
sequências desse fenômeno, tais como, por exemplo, a substituição 
da energia fóssil pela energia limpa em veículos automotores, e a uti-
lização de produtos e serviços ambientalmente sustentáveis em detri-
mento dos altamente degradantes. Apesar de ser o responsável pela 
condução das ações de preservação do meio ambiente, o Estado, por 
meio de suas contratações, tem contribuído para o agravamento do 
problema, principalmente para o dano ambiental futuro.

A responsabilidade ambiental é uma importante ferramenta da 
preservação do meio ambiente para as futuras gerações, porém, tem 
sido utilizada com fundamentos emprestados da responsabilidade civil 
objetiva, demonstrando assim, a atual insuficiência dogmática jurídica 
na aplicação do instituto constitucional. O reconhecimento das exclu-
dentes de ilicitude, a obrigatoriedade da relação de nexo causal, e a 
necessidade de demonstração do dano concreto, usados por analogia 
na falta de institutos próprios do direito de danos, são obstáculos à 
responsabilização ambiental constitucional.
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Enquanto não houver uma segunda evolução da responsabili-
dade, específica para o ramo do direito ambiental constitucional, con-
siderando que a primeira foi o reconhecimento da responsabilidade 
objetiva do Estado pelo risco administrativo no direito civil, o Estado, 
personificado nos dirigentes públicos, continuará causando danos ao 
meio ambiente, principalmente por meio das más escolhas dos produ-
tos e serviços contratados diariamente em licitações públicas, para a 
manutenção de suas atividades.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

A constitucionalização do meio ambiente como bem comum do povo exigiu 
que a tutela ambiental fosse tratada de forma especial. Por esse motivo, há 
muito o Superior Tribunal de Justiça já tem julgado assegurando a aplicação 
da teoria do risco integral à responsabilidade civil por danos ambientais. Vi-
sando entender a possibilidade dessa aplicação, analisaremos o instituto da 
responsabilidade civil por danos ambientais com o objetivo de identificar as 
peculiaridades que a colocam de forma autônoma da responsabilidade civil 
tradicionalmente conhecida. Inicialmente discorreremos sobre os modelos tra-
dicionais de responsabilidade civil e definiremos o dano ambiental para então 
adentrarmos na sua reparação. Também definiremos a teoria do risco inte-
gral, bem como justificaremos sua aplicabilidade à responsabilidade civil por 
danos ambientais, passando pelas especificidades do nexo de causalidade 
e excludentes de responsabilidade. Abordaremos, ainda, a incorporação de 
princípios do Direito Ambiental ao novo modelo de responsabilidade civil aqui 
descrito, como os princípios de prevenção e precaução, bem como o princípio 
do poluidor-pagador, fundamentais para sua melhor compreensão. Por fim, o 
presente estudo partirá da pesquisa bibliográfica sobre a posição de eminen-
tes doutrinadores de responsabilidade civil e Direito Ambiental acerca da pos-
sibilidade da aplicação da teoria do risco integral à responsabilidade civil por 
danos ambientais e, posteriormente, procederá com a análise jurisprudencial 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Responsabilidade Civil por Danos 
Ambientais; Dano Ambiental; Teoria do Risco Integral.
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ABSTRACT 

The constitutionalization of the environment as a common good of the people 
demanded that environmental protection be treated in a special way. For this 
reason, the Superior Court of Justice has long ruled assuring the application of 
integral risk theory to civil liability for environmental damage. Aiming to unders-
tand the possibility of this application, we will analyze the institute of civil liability 
for environmental damages in order to identify the peculiarities that place it auto-
nomously from the traditionally known civil liability. Initially, we will talk about the 
traditional models of civil liability and define the environmental damage so that 
we can go into its repair. We will also define the integral risk theory, as well as 
justify its applicability to civil liability for environmental damage, going through 
the specifics of the causal link and excluding liability. We will also discuss the 
incorporation of Environmental Law principles to the new model of civil liability 
described here, such as the principles of prevention and precaution, as well as 
the polluter-payer principle, which are fundamental for its better understanding. 
Finally, the present study, based on the bibliographical research, will analyze the 
position of eminent scholars of civil liability and Environmental Law regarding the 
possibility of applying the theory of integral risk to civil liability for environmental 
damages and, subsequently, will analyze the jurisprudence of the Superior Court 
of Justice on the subject.

Keywords: Civil Liability; Civil Liability for Environmental Damages; Environmental 
Damage; Integral Risk Theory.
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INTRODUÇÃO

É inerente à natureza do homem a capacidade de transformar e 
se utilizar do meio em que vive para melhorar suas condições de vida. 
Todavia, temos acompanhado que a interferência humana no meio 
ambiente há muito deixou de ser harmônica e passou a representar 
um verdadeiro risco ao planeta. 

Constantemente somos informados sobre os danos das ativi-
dades humanas ao meio ambiente e não se pode permitir que tais 
danos sejam encarados como uma consequência natural do desen-
volvimento humano.

Não é de agora que a situação tem se mostrado alarmante. Con-
tudo, a degradação ambiental só passou a estar no cerne do debate 
de vários setores da sociedade a partir da década de 1960 e culminou 
na criação de um sistema normativo para a tutela do meio ambiente. 

No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei 
6.938/81) representou o grande marco normativo da tutela ambiental e 
posteriormente, em 1988, o meio ambiente ganhou status de bem de 
uso comum do povo na Constituição Federal. 

A constitucionalização da tutela ambiental é o indicativo da im-
portância do tema e da necessidade de criação de um sistema nor-
mativo que possibilite a efetiva proteção ambiental. Nesse sentido, o 
endurecimento das regras para prevenção e reparação dos danos am-
bientais se tornou imperativo. 

Nessa perspectiva, este trabalho abordará o sistema de respon-
sabilidade objetiva instituído pela Carta Magna de 1988 para os danos 
ambientais, sobretudo quanto à aplicação da teoria do risco integral.
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De início, será feita uma análise geral da responsabilidade civil 
quanto ao seu conceito, pressupostos e finalidade, além de diferenciar 
suas modalidades, focando na responsabilidade civil objetiva, que é o 
objeto de interesse dessa pesquisa

Em seguida, buscaremos conceituar o dano ambiental e diferen-
ciá-lo dos danos tradicionalmente conhecidos.

Após percorridos esses pressupostos conceituais, adentrare-
mos a responsabilidade civil ambiental, que se apresenta como uma 
nova forma de responsabilização, visto que recai sobre um bem de 
uso comum do povo. Nesse sentido, serão abordados os princípios 
da prevenção, precaução e do poluidor-pagador, fundamentais para o 
completo entendimento da responsabilidade civil ambiental.

Também serão abordadas as peculiaridades que distinguem a 
responsabilidade civil por dano ambiental das demais modalidades de 
responsabilidade civil, como a dificuldade de especificação do causa-
dor do dano, da comprovação do nexo de causalidade, da valoração 
e da reparação do dano.

A partir daí, partiremos para a pesquisa bibliográfica sobre a 
posição de eminentes doutrinadores de responsabilidade civil e Direito 
Ambiental acerca da possibilidade de aplicação da teoria do risco in-
tegral à responsabilidade civil por danos ambientais e, posteriormente, 
procederemos com a análise jurisprudencial do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ sobre o tema. 

Por fim, seguiremos com a conclusão do trabalho apresentado. 
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1. A RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil é a forma de reparação de um ato que, 
direta ou indiretamente, causou dano a outrem. O objetivo principal é 
que a vítima retorne ao seu status anterior à ocorrência do fato danoso, 
pois o dano causado pelo ato ilícito rompe o equilíbrio jurídico-econô-
mico existente entre o agente e a vítima (CAVALIERI FILHO, 2019, p.26).

Consoante a esse entendimento, discorre Paulo de Bessa An-
tunes (2010, p.213) “que a reparação visa a fazer com que o lesado, 
através do recebimento de uma indenização, seja recolocado no status 
quo ante, como se a lesão não houvesse ocorrido”.

O Código Civil brasileiro dispõe em seu artigo 927 que aque-
le que causou o dano, por ato ilícito, terá de repará-lo. Extrai-se daí, 
então, dois pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam a vio-
lação de um dever jurídico e o dano. Assim, conclui-se que não é pos-
sível a responsabilização civil de alguém que, mesmo cometendo um 
ato ilícito, não causa danos a outrem. Nesse mesmo sentido, não há o 
dever de indenizar aquele que causou um dano por ato lícito. 

Destarte, tem-se que dentro do contexto da responsabilização 
civil sempre existirá um dever jurídico prévio, chamado de obrigação, 
que, se violado, evocará um dever jurídico sucessivo, a responsabili-
dade (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 13).

Além destes dois pressupostos básicos da responsabilidade ci-
vil, outro requisito de suma importância é o nexo de causalidade entre a 
conduta do agente e o dano causado. É preciso constatar que o ato do 
agente, ação ou omissão, causou o dano. Ou seja, é preciso verificar 
se, caso inexiste a conduta, também inexistiria o dano. Caso a resposta 
seja positiva, o nexo de causalidade estará comprovado.  
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No caso de danos ambientais, é difícil a verificação do nexo de 
causalidade entre determinada atividade e os danos causados, visto 
que, na maioria das vezes, o dano “pode ser resultado de várias cau-
sas concorrentes, simultâneas ou sucessivas, dificilmente tendo uma 
única e linear fonte” (BENJAMIN, 1998, p. 44). 

Ainda que se pudesse estabelecer as causas que ensejaram o 
dano, a situação permaneceria sem solução, pois a legislação brasilei-
ra não faz diferenciação entre causa principal, acessória e concausa, 
o que, no fim, dificulta estabelecer quem deu causa ao dano e qual a 
proporção de responsabilidade de cada agente.

Para solucionar o conflito, Annelise Monteiro Steigleder (2017, p. 
201).  propõe que, na hipótese de haver mais de uma causa provável 
do dano, todas devem ser consideradas suficientes para produzi-lo, 
sendo desnecessária a distinção entre causa principal e causas se-
cundárias. Ou seja, todos aqueles que de alguma forma concorrem 
para a ocorrência do dano devem ser considerados solidariamente 
responsáveis pela reparação. Nesse caso o ônus de comprovar que a 
atividade desenvolvida não tem relação com o dano causado é sempre 
do acusado (BENJAMIN, 1998, p. 46).

Por outro lado, Adalberto Pasqualotto afirma que não há que se 
falar em nexo de causalidade, mas da condição propícia à ocorrência 
do dano pela assunção do risco de provocá-lo (1993, p. 454).

Nesse mesmo sentido caminha o posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.612.887/PR decidiu:

5. A exoneração da responsabilidade pela interrupção do nexo 
causal é admitida na responsabilidade subjetiva e em algumas 
teorias do risco, que regem a responsabilidade objetiva, mas 
não pode ser alegada quando se tratar de dano subordinado à 
teoria do risco integral.

6. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, 
colocando-se aquele que explora a atividade econômica na po-
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sição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre 
considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, 
descabendo questionar sobre a exclusão da responsabilidade 
pelo suposto rompimento do nexo causal (fato exclusivo de ter-
ceiro ou forçamaior). Precedentes.

7. Na hipótese concreta, mesmo que se considere que a instala-
ção do posto de combustíveis somente tenha ocorrido em razão 
de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa 
atividade, de responsabilidade da recorrente, que gera o risco 
concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possi-
bilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão verificada.

1.1 CLASSIFICAÇÕES

A responsabilização do agente causador do dano pode ter di-
ferentes classificações, dependendo de qual parâmetro está sendo 
utilizado.  Quando se utiliza a norma jurídica violada pelo agente, a 
responsabilização pode ser classificada como penal ou civil (CAVALIE-
RI FILHO, 2019, p. 28).

Adentrando especificamente o campo da responsabilidade civil, 
em razão da qualidade da violação, esta pode ser contratual, se o de-
ver de indenizar surge de um contrato entre as partes, ou extracontra-
tual, também conhecida como aquiliana, se a obrigação surge do des-
cumprimento de um dever legal. (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 29/30).

Quanto à comprovação da culpa, a responsabilidade civil pode 
ser subjetiva ou objetiva. Na primeira, o agente só será obrigado a in-
denizar caso seja comprovado que este agiu com culpa, ou seja, teve a 
intenção de causar o dano, ou faltou com o dever de cautela esperado 
(CAVALIERI FILHO, 2019, p. 31). Por outro lado, na responsabilidade 
civil objetiva, objeto de interesse deste estudo, prevalece a teoria do 
risco na conduta do agente, não sendo necessário analisar se o agente 
agiu com culpa, em sentido amplo, ou não. 
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Dispensa-se nessa teoria a análise da culpa do agente e fun-
damenta o dever de indenizar no potencial causador de dano de de-
terminadas atividades, o que deu origem à teoria do risco (CAVALIERI 
FILHO, 2019, p. 227).

A teoria do risco pode ser dividida em 5 modalidades (CAVALIE-
RI FILHO, 2019, p. 228/230):

a. Risco Profissional – Decorre da atividade laboral da vítima.

b. Risco Excepcional – Conforme o próprio nome sugere, surge de 
um risco excepcional, que escapa à atividade comum da vítima, 
ainda que estranho ao trabalho que normalmente exerce.

c. Risco Proveito – Aquele que obtém proveito de uma atividade 
também é responsável pelos danos que dela decorrem.

d. Risco Criado – Neste caso não é preciso que o autor obtenha 
algum proveito da atividade, mas basta que a atividade com 
potencial danoso esteja sendo desenvolvida.

e. Risco Integral – é a modalidade mais rigorosa, visto que não se 
admite as tradicionais excludentes de responsabilidade (caso 
fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro).

Cabe ressaltar que, via de regra, a responsabilidade civil sub-
jetiva prevalece no direito brasileiro. E, apesar de cada vez mais a 
responsabilidade objetiva vir ganhando espaço, a exemplo do Código 
de Defesa do Consumidor, que sabidamente coloca o consumidor em 
uma relação de hipossuficiência em relação ao vendedor, esta ainda é 
exceção e só pode ser utilizada quando prevista em lei.
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1. 2 O DANO AMBIENTAL

O dano pode ser definido como a “lesão a um bem ou interesse 
juridicamente tutelado” (CAVALIERI FILHO, 2019, p. 104).

O dano ambiental, por sua vez, possui certas peculiaridades, 
pois, conforme definido na Constituição Federal de 1988, recai sobre 
um bem de uso comum do povo. Como bem aponta o professor 
Paulo de Bessa Antunes (2010, p. 247), “não existe um critério para 
fixação do que, efetivamente, constitui o dano ambiental e como este 
deve ser reparado.” 

Para o ministro Antônio Herman Benjamin (1998, p. 48) “o dano 
ambiental é qualquer alteração, deterioração ou destruição, parcial 
ou total, de quaisquer recursos naturais, afetando adversamente o 
homem e/ou a natureza”. Ou seja, qualquer modificação negativa no 
meio ambiente está inserida dentro do espectro do dano ambiental.

Tal entendimento está consoante com o disposto na Constitui-
ção Federal de 1988, que estabelece que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Logo, qualquer ato que rompe 
este equilíbrio será encarado como dano ambiental.

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) vai além 
e especifica que a degradação ambiental é uma alteração adversa 
das características do meio ambiente e a poluição é a degradação 
da qualidade ambiental e decorre de atividades que: i. Prejudiquem 
a saúde, segurança e bem-estar da população; ii. Criem condições 
adversas às atividades sociais e econômicas. iii. Afetem desfavo-
ravelmente a biota e as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente. iv. Lancem matérias ou energia em desacordo com os pa-
drões ambientais estabelecidos.
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Nesse sentido, numa interpretação sistemática entre a Constitui-
ção Federal e a Política Nacional de Meio Ambiente, o dano ambiental 
pode ser definido como uma alteração nociva ao meio ambiente ou 
efeito que esta alteração causa na saúde ou demais atividades das 
pessoas (LEITE, 1999, p.85) ou, ainda, como a degradação ambiental 
que atinge o homem, bem como o meio ambiente, tanto do ponto de 
vista físico quanto estético (PASQUALOTTO, 1993, p. 454).

Assim, o dano ambiental além de afetar diretamente a coletivida-
de – o bem de uso comum do povo -, pode alcançar a esfera privada, 
individual ou de grupos, e afetar o patrimônio, a saúde e os interesses 
das pessoas (MILARÉ, 2020, p. 319).

Tem-se, então, que os danos pessoais (patrimoniais e morais) e 
ecológicos (contra a natureza) são espécies do gênero danos ambien-
tais (BENJAMIN, 1998, p.49).

Como pode se inferir, o dano ambiental tem como característica 
a difusividade, ou seja, tem efeitos sobre a coletividade. A partir daí, 
podemos diferenciá-lo do dano tradicional. “O dano ambiental afeta, 
necessariamente, uma pluralidade difusa de vítimas, mesmo quando 
alguns aspectos particulares da sua danosidade atingem individual-
mente certos sujeitos” (MILARÈ, 2020, p.423).

Pela dificuldade de precisar quem são as vítimas pertencentes a 
essa “coletividade”, também é difícil sua reparação, sendo esta outra 
característica do dano ambiental. Por esse motivo, além da sociedade 
precisar concentrar seus esforços no sentido da prevenção de danos 
ambientais, a responsabilização deve funcionar de maneira integrada 
nas áreas civil, administrativa e penal (BENJAMIN, 1998, p.10). 

Também vale ressaltar a dificuldade de valoração do dano cau-
sado. No estágio atual de conhecimento nem sempre é possível cal-
cular a totalidade do dano ambiental, que muitas vezes tem reflexos a 
longo prazo difíceis de serem previstos (MILARÉ, 2020, p.424).
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1. 3 A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL

A Política Nacional de Meio Ambiente define o poluidor como 
qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, res-
ponsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degrada-
ção ambiental, ou seja, a responsabilização ocorrerá independente-
mente da natureza pública ou privada do poluidor. 

Via de regra, o dever de indenizar é daquele que aufere lucro da 
atividade danosa. Porém, o Estado também responde solidariamente 
pelos danos causados não somente quando for o causador direto do 
dano, mas também quando falha no seu dever de guarda do meio 
ambiente com condutas omissivas (MILARÉ, 2020, p. 436).

Para Affonso Leme Machado (2013, p. 410) a responsabilização 
solidária do Estado se justifica pelo seu dever de ser “prudente e cuida-
doso no vigiar, orientar e ordenar a saúde ambiental nos casos em que 
haja prejuízo para as pessoas, para a propriedade ou para os recursos 
naturais mesmo com a observância dos padrões oficiais”.

A responsabilidade solidária, no entanto, não se restringe so-
mente à omissão do Estado. Seu escopo está cada vez mais amplo, 
inserindo como responsáveis não só o poluidor direto, mas todos que 
da atividade degradante obtém algum benefício. Este é o caso das 
instituições financeiras.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano 
ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando de-
veria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, 
quem financia para que façam, e quem se beneficia quando 
outros fazem.
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14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das 
recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetiva-
mente, o dever de promover a recuperação da área afetada e 
indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, 
§ 1°, da Lei 6.938/81.

(...)
(REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUN-
DA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 02/12/2009).

Outro agente com possibilidade de responsabilização é o pro-
fissional responsável pelos estudos técnicos necessários para a imple-
mentação de atividades potencialmente poluidoras.

A Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
estabelece a obrigatoriedade de realização de estudo de impacto am-
biental para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras 
que utilizam recursos ambientais por profissionais legalmente habilita-
dos. O artigo 11 do mesmo diploma legal prevê a responsabilização 
desses profissionais, bem como a do empreendedor, pelas informa-
ções apresentadas no estudo. 

Édis Milaré (2020, p. 438), no entanto, entende não ser possí-
vel a responsabilização solidária desses profissionais, pois afirma que 
seria necessária a comprovação de negligência, imprudência ou im-
perícia, o que não é possível no âmbito da responsabilidade objetiva.

Dessa forma, a obrigação de reparar será do empreendedor, 
que poderá acionar o profissional responsável pelo estudo pela via 
regressiva, se comprovar sua conduta culposa. 
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1.4 A AUTONOMIA DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS

Conforme descrito anteriormente, o dano ambiental possui cer-
tas dificuldades quando da sua reparação. Isso não quer dizer que ela 
não exista. A reparação existe, mas nem sempre se mostra satisfatória, 
visto que precisa ser encarada também pelo viés preventivo, de forma 
a estimular que os agentes causadores de danos procurem formas 
menos perigosas para o exercício de sua atividade.

Por esse motivo, os institutos tradicionalmente conhecidos da 
responsabilidade civil tiveram de ser alterados, a fim de terem um en-
foque maior na prevenção de danos futuros, sem deixar de lado a re-
paração dos danos já causados (MACHADO, 2013, p.409).

Os princípios do Direito Ambiental – direito humano fundamen-
tal, desenvolvimento, democrático, precaução, prevenção, equilíbrio, 
limite, responsabilidade e poluidor-pagador (ANTUNES, 2005, p.25) – 
também são norteadores principiológicos da responsabilidade civil por 
danos ambientais.

A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, não só para a geração atual, 
mas para todas as futuras. É um direito fundamental. Assim, a respon-
sabilidade civil por danos ambientais deve ser uma forma de garantir 
que as gerações futuras tenham ao menos a mesma qualidade de vida 
que temos hoje.

 Dessa forma, a obrigação em reparar o dano causado ao meio 
ambiente não visa só o retorno ao status quo ante, mas também se 
mostra como uma garantia de acesso ao meio ambiente equilibrado 
pelas gerações futuras. 
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Os princípios da precaução e prevenção representam as maio-
res dificuldades de adequação da responsabilidade civil tradicional à 
responsabilidade civil por danos ambientais, pois tradicionalmente a 
responsabilidade civil é destinada à reparação e não à prevenção dos 
danos (BENJAMIN, 1998, p. 8). 

O princípio da precaução preza pela cautela diante de perigos 
abstratos, porém possíveis de acontecerem. Por outro lado, o princípio 
da prevenção preza pelo dever de cuidado com perigos já conhecidos, 
que já ocorreram ou que foram identificados em estudos, como no 
caso de estudos de impacto ambiental.

Outro princípio basilar da responsabilidade civil por danos am-
bientais é o do poluidor-pagador. Para o ministro Herman Benjamin 
(1998, p.16) tal princípio representa “uma das técnicas de incorpora-
ção das chamadas externalidades ambientais ou custos sociais am-
bientais decorrentes da atividade produtiva”. Ou seja, as fontes polui-
doras devem arcar com os custos de prevenção, controle e reparação 
dos danos ambientais.

Note-se que o fundamento do poluidor-pagador não significa 
pagar para poder poluir, mas, com base no caráter preventivo que 
a responsabilidade civil por danos ambientais tem, procurar evitar a 
ocorrência do dano e, caso este aconteça, busca sua reparação (FIO-
RILLO, 2013, p.59).

Tais princípios acima elencados demostram a especificidade da 
responsabilidade civil por danos ambientais, que justificam sua auto-
nomia da responsabilidade civil tradicionalmente concebida. 
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2. A TEORIA DO RISCO INTEGRAL  
E SUA APLICAÇÃO À RESPONSABILIDADE 
CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS

A teoria do risco integral é a modalidade mais gravosa de res-
ponsabilidade civil. Se na responsabilidade civil objetiva a análise da 
culpa do agente já não era necessária, com a aplicação da teoria do 
risco integral o agente causador do dano não será eximido de repará-
-lo nem mesmo nos casos onde seria possível a aplicação das exclu-
dentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de 
terceiro, caso fortuito ou força maior.

Assim, o simples fato de exercer determinada atividade já é su-
ficiente para surgir a obrigação de indenizar eventuais danos. A jus-
tificativa se baseia no próprio risco ao meio ambiente pela atividade 
desenvolvida, sendo irrelevante o modo ou quem deu causa ao dano. 
Conforme definido no artigo 225 da nossa Carta Magna, todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma que 
qualquer dano por ele sofrido afetará toda a coletividade.

Nessa lógica, torna-se evidente a necessidade de criação de 
institutos jurídicos eficientes para a preservação do meio ambiente, 
não permitindo brechas na legislação que impossibilitem a reparação 
de um dano a este bem coletivo. 

Segundo afirma Álvaro Mirra (1996, p.62) “para que se tenha um 
sistema completo de preservação e conservação do meio ambiente é 
necessário pensar sempre na responsabilização dos causadores de 
danos ambientais e da maneira mais ampla possível”.

A problemática está na possibilidade de aplicação da teoria do 
risco integral aos danos causados ao meio ambiente.
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Sérgio Cavalieri Filho (2004, p. 148) sustenta a possibilidade de 
aplicação, visto que a proteção ambiental é uma causa excepcional e 
que seria impossível a aplicação da Política Nacional de Meio Ambiente 
caso fosse possível a aplicação do caso fortuito e força maior como 
excludentes de responsabilidade civil.

O ministro Herman Benjamin (1998, p.8) também admite a ado-
ção da teoria do risco integral para a proteção do meio ambiente, pois 
“se o evento ocorreu no curso ou em razão de atividade potencial-
mente degradadora, incumbe ao responsável por ela reparar eventuais 
danos causados, ressalvada sempre a hipótese de ação regressiva”.

O objetivo da legislação mais dura não é desestimular o exer-
cício de determinadas atividades, que muitas vezes são essenciais 
ao país, mas sim garantir que qualquer dano ao meio ambiente seja 
totalmente reparado.

Insta ressaltar que a questão não é pacificada entre a doutri-
na. Em especial, destaca-se o professor Paulo de Bessa Antunes, que 
tem dedicado obras específicas sobre a possibilidade de aplicação de 
excludentes de responsabilidade na responsabilidade civil por danos 
ambientais, sobretudo no que concerne ao caso fortuito e à força maior.

Assim sustenta o autor (ANTUNES, 2016, p. 111):

(...) nada indica que o § 3o do artigo 225 tenha como finalidade 
a definição de um regime excepcional de responsabilidade civil 
em tema ambiental, mediante a sua objetivação acrescida de 
excludentes de responsabilidade. Com efeito, quando a Cons-
tituição quis estabelecer a responsabilidade objetiva assim o 
fez. Fato é, portanto, que a objetivação da responsabilidade 
civil ambiental, no direito brasileiro, é matéria de ordem legal e 
não constitucional. Não há dúvida de que é na lei da PNMA que 
repousa a objetivação da responsabilidade ambiental, confor-
me disposto no § 1o do artigo 14, “é o poluidor obrigado, inde-
pendentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 
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por sua atividade. (..) Não se esqueça que o Direito Ambiental 
é direito especial – e a PNMA ostenta o caráter de lei especial 
-, devendo prevalecer sobre leis gerais, como, no caso do Có-
digo Civil Brasileiro.

No entanto, a interpretação isolada seja da Constituição Fede-
ral seja da Política Nacional de Meio Ambiente não permitirá a melhor 
cognição do sistema de proteção ambiental brasileiro. Somente atra-
vés da interpretação sistemática de toda a legislação de proteção 
ambiental, iniciando-se pela Constituição Federal, poderá se extrair a 
real vontade do legislador no que se refere à defesa do meio ambien-
te no Direito Brasileiro.

Não há dúvidas que a modalidade de responsabilidade civil 
por danos ambientais é a objetiva. Tanto a Constituição Federal quan-
to a Política Nacional de Meio Ambiente deixam claro esse entendi-
mento. Uma das consequências da adoção desta modalidade é a 
aplicação da teoria do risco integral, em decorrência da relevância 
do bem jurídico sob tutela. 

O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido da aplicação 
da teoria do risco integral à responsabilidade ambiental, fundamen-
tando o afastamento das excludentes de responsabilidade com base 
no art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Política 
Nacional de Meio Ambiente. 

O julgamento paradigma foi o REsp 1.114.398/PR, que ensejou 
a tese a ser firmada para o Tema Repetitivo 438, qual seja:

A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em 
causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afas-
tada, ante a incidência da teoria do risco integral e da respon-
sabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da 
CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o 
degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador.
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Muito embora a tese só tenha sido firmada em 2012, há mais de 
10 anos o STJ tem julgado da mesma forma, validando a aplicação da 
teoria do risco integral à responsabilidade ambiental.

ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. SANÇÃO ADMINISTRA-
TIVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXECUÇÃO FISCAL.

1. Para fins da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art 3º, 
entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 
de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saú-
de, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos;

2. Destarte, é poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito pú-
blico ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por ativi-
dade causadora de degradação ambiental;

3. O poluidor, por seu turno, com base na mesma legislação, 
art. 14 - “sem obstar a aplicação das penalidades administrati-
vas” é obrigado, “independentemente da existência de culpa”, 
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 
a terceiros, “afetados por sua atividade”.
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4. Depreende-se do texto legal a sua responsabilidade pelo ris-
co integral, por isso que em demanda infensa a administração, 
poderá, inter partes, discutir a culpa e o regresso pelo evento.
(...)
(REsp 442.586/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 26/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 196)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se por um lado o desenvolvimento da humanidade é algo im-
prescindível, e até incontrolável, por outro lado se faz imperativo a cria-
ção de um arcabouço jurídico eficaz para a tutela do meio ambiente, 
de forma que haja compatibilidade entre o desenvolvimento e a pre-
servação ambiental. Já hoje há a preocupação com a disponibilidade e 
qualidade de recursos naturais indispensáveis à vida no planeta, como 
o ar e a água potável. 

Nesse contexto, podemos afirmar ser deveras bem desenvolvi-
da nossa legislação para a tutela do meio ambiente. A constitucionali-
zação do meio ambiente como bem de uso comum do povo a partir da 
Constituição Federal de 1988 demonstra que a importância da matéria 
está sendo tratada com o devido cuidado.

Na sede de proteção ambiental a responsabilidade civil tradicio-
nal desempenha um papel fundamental para a reparação dos danos 
causados. Todavia, foi preciso que a responsabilidade civil se adap-
tasse à matéria ambiental, de forma que a proteção fosse mais efi-
caz e, em alguns casos, se mostrasse como uma verdadeira forma de 
prevenção. Por esse motivo é que a responsabilidade civil por danos 
ambientais tem se mostrado como uma forma autônoma da responsa-
bilidade civil tradicionalmente conhecida.
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Desta forma, um dos principais objetivos dessa nova modalida-
de de responsabilidade civil é evitar a ocorrência do dano, pois, caso 
este venha a acontecer, o fardo a ser suportado será pesado, ensejan-
do a aplicação da teoria do risco integral - conforme defendemos pela 
importância do bem tutelado -, sem a possibilidade de aplicação das 
excludentes de responsabilidade civil. 

Assim, diversos agentes, inclusive aqueles que não concorreram 
diretamente para a ocorrência do dano, deverão arcar com os riscos 
decorrentes da atividade desenvolvida. Neste ponto, estão inseridos o 
empreendedor, que aufere o lucro; o Estado, que tem o dever de fisca-
lizar e garantir o meio ambiente equilibrado; as instituições financeiras, 
que financiam as atividades; e todos os demais envolvidos que de 
alguma forma estão relacionados, ainda que indiretamente, ao dano.

Espera-se, com a possibilidade de aplicação da teoria do risco 
integral, que haja uma mudança de mentalidade dos agentes que atuam 
na exploração ambiental, a fim de que suas atividades sejam desenvol-
vidas com as devidas cautelas. Assim, será possível buscar o equilíbrio 
ambiental, fundamental para a sobrevivência da vida no planeta. 
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma de sustentabilidade

RESUMO

As mudanças do clima causadas por fatores antrópicos e seus efeitos negati-
vos ao meio ambiente representam uma das maiores ameaças da atualidade. 
Apesar do avanço da legislação climática na maioria dos países, intensificado 
após o Acordo de Paris de 2015, pela necessidade da redução de emissões de 
gases de efeito estufa nos parâmetros acordados, ela não se traduz como efe-
tiva proteção. Isto criou oportunidade para o surgimento dos litígios climáticos 
como estratégia para conter a crise climática, ligados ao Objetivo 13 da Agen-
da 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, “Ação contra a mudan-
ça global do clima” (ODS 13 da Agenda 2030). Nesse contexto, é crescente o 
ajuizamento dos litígios climáticos, no mundo, por organizações da sociedade 
civil, visando obrigar estados a elaborar leis, inclusive mais restritivas, ou a dar 
cumprimento à leis existentes, para atender ao compromisso de redução das 
emissões de gases de efeito estufa e ao incentivo à produção das energias 
renováveis. Porém, um litígio climático de mitigação, no qual o Poder Judiciário 
determina ao Poder Legislativo a elaboração de leis, ou ao Poder Executivo 
que dê cumprimento a leis existentes com os objetivos mencionados, suscita 
o debate acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário. Neste trabalho 
será analisado o precedente da Corte francesa, conhecido como “o caso do 
século”: Associação Oxfam France e outros v. França e, apresentado o resul-
tado do levantamento da existência de decisão similar, no site dos Tribunais 
Superiores brasileiros (STF e STJ), com a análise da ADPF-DF 708, com foco 
nos limites de atuação do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo 
a execução de ações. A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica e 
empírico-documental, para análise do julgado da Corte Francesa e da ADPF-
-DF 708, com características similares às da Corte francesa.

Palavras-chave: litígio climático; Poder Judiciário; limites de atuação; omissão; 
políticas públicas.
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ABSTRACT 

Climate changes caused by anthropic factors and their negative effects on the 
environment represent one of the greatest threats today. Despite the progress of 
climate legislation in most countries, intensified after the 2015 Paris Agreement, 
due to the need to reduce greenhouse gases emissions in agreed parameters, 
it does not translate as effective protection. This has created an opportunity for 
climate disputes to emerge as a strategy to contain the climate crisis, linked 
to Objective 13 of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, “Action 
against Global Climate Change” (SDGs 13 of the 2030 Agenda). In this context, 
there is a growing number of climate disputes in the world by civil society orga-
nizations, aiming to compel states to draft laws, including more restrictive laws, 
or to comply with existing laws, to meet the commitment to reduce greenhouse 
gas emissions and encourage the production of renewable energies. However, 
a climate mitigation dispute, in which the judiciary determines to the Legislative 
Branch the drafting of laws, or to the Executive Branch that enforces existing laws 
with the objectives, raises the debate about the limits of the judiciary’s action. In 
this work will be analyzed the precedent of the French Court, known as “the case 
of the century”: Association Oxfam France and others v. France and, presented 
the result of the survey of the existence of similar decision, on the website of the 
Brazilian Superior Courts (STF and STJ), with the analysis of the ADPF-DF 708, 
focusing on the limits of the performance of the Judiciary to determine to the Exe-
cutive Branch the execution of actions. The methodology used was the biblio-
graphic and empirical-documentary review, for analysis of the judgeof the French 
Court and the ADPF-DF 708, with characteristics like that of the French Court.

Keywords: climate dispute; Judiciary; limits of action; omission; public policies.
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INTRODUÇÃO

As informações técnicas constantes, em especial, dos relató-
rios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas)1, 
desde 1990, com destaque para o divulgado em agosto de 2021, tra-
çam um cenário muito adverso para os próximos 100 anos, repleto de 
dificuldades relacionadas à crise climática causada pelo efeito estufa 
e pelo aquecimento global.

De forma resumida, tais informações técnicas demonstram que 
as estimativas de emissões globais das atuais ambições de mitigação 
nacionalmente declaradas, submetidas no Acordo de Paris de 2015, 
não limitarão o aquecimento global a 1,5°C em 2030, como anterior-
mente previsto. Este fato tem como consequência o derretimento do 
gelo nos polos e nas altas montanhas; e, a elevação do nível dos ocea-
nos, com a redução da salinidade, aumento da acidez e sua elevação, 
dentre outros impactos negativos para a biodiversidade e para o ho-
mem. Os dados demonstram que o planeta pode aquecer até 5,7°C 
até 2100, e, que, de 1906 a 2005, o mar já subiu 30 cm, e até 2100 o 
nível médio dos oceanos vai subir mais 59 cm.

Afirma-se, ainda, que vão se tornar ainda mais frequentes as 
ocorrências extremas, como furacões e tornados (do tipo F-5, o nível 
mais forte), tempestades, inundações, deslizamentos de solos em en-
costas, secas prolongadas, superaquecimento em algumas localida-
des e aumento de períodos de ondas de calor etc. 

Também, em consequência das alterações climáticas, apon-
ta-se que haverá a proliferação de algumas doenças nas próximas 
décadas, pois o aumento das chuvas e das temperaturas favorece 

1 O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) foi criado em 1988 pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pela Organização Meteorológi-
ca Mundial com o objetivo de sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado sobre 
mudanças climáticas. Disponível em: https://www.wwf.org.br/IPCC:a hora é de agir agora. 
Acesso em: 20/08/2021.    

https://www.wwf.org.br/IPCC:a%20hora%20%C3%A9%20de%20agir%20agora
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os agentes e vetores de doenças infecciosas endêmicas, como febre 
amarela, dengue, malária, leishmanioses, diarreias infecciosas, cólera, 
leptospirose, hepatite A e outras, pois, os fatores climáticos podem 
acelerar os ciclos infecciosos e facilitar a dispersão espacial dos agen-
tes microbianos e de seus transmissores.

Os relatórios do IPCC, com destaque para o de 2021, apon-
tam que a ocorrência do aumento das temperaturas e da intensidade 
e frequência de eventos climáticos extremos, que já vêm afetando 
de maneira grave a vida das pessoas, ocasionam impactos ainda 
mais gravosos às comunidades mais vulneráveis, afetando os direi-
tos fundamentais relacionados à moradia, ao fornecimento de água 
e à alimentação. 

Esses fatos fizeram com que tais eventos passassem a ser trata-
dos como “emergência, crise ou colapso climático”, como, por exem-
plo, o jornal The Guardian que, em 20192, atualizou seu guia de estilo, 
passando a utilizar tais expressões com base em considerações de 
cientistas climáticos da Organização das Nações Unidas (ONU) e do 
Met Office, o serviço de meteorologia britânico. 

Também, as consequências adversas que a crise ou emergên-
cia climática vêm ocasionando ao redor do mundo podem ser mais 
severas do que, por exemplo, os efeitos do furacão Katrina, nos EUA, 
em 2005, que matou cerca de 3.000 pessoas, e mais recentemente o 
furacão Harvey, as inundações na Alemanha e na Bélgica, em julho de 
2021, dentre outros.

No Brasil, esses efeitos adversos também vêm sendo sentidos. 
Destacam-se a consequências decorrentes do furacão Catarina, em 
2004, primeiro furacão conhecido no Atlântico Sul, fora da zona cli-
mática intertropical, onde normalmente os furacões se formam; das 

2 Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/ why-the-guar-
dian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment>.
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alterações nos regimes de chuvas no Sudeste, além, do aumento de 
temperatura em algumas regiões do Nordeste do Brasil, e, mais recen-
temente, as queimadas no Pantanal e no Amazonas, em 2020, sendo 
que o número dessas últimas superou seu recorde de 2005, e passou 
a ser o maior da história, conforme dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). Esses efeitos vêm sendo cada vez mais 
associados a alterações estruturais nas condições climáticas e têm 
engajado um número crescente de cidadãos e de organizações não 
governamentais, em todo o mundo, em torno da questão. 

Essas constatações implicam no dever dos Estados de adoção 
de medidas, e, caso já existam, no dever de implementar ações ainda 
mais restritivas do que as já adotadas, com vistas a conter a crise 
climática. Assim, as palavras de ordem são adoção e efetividade das 
ações e medidas adotadas ou a serem adotadas pelos Estados em 
relação à crise climática.   

Também, outro efeito dessa disseminação de dados e do en-
gajamento da sociedade   é a verificação do crescimento, sem prece-
dentes, do número de litígios climáticos, ao redor do mundo, ajuizados 
não somente pelos legitimados tradicionais, como o Ministério Públi-
co, mas por organizações não governamentais e particulares, quando 
cabível diante das respectivas legislações processuais dos estados 
envolvidos. Esses litígios climáticos são ajuizados com vistas a obter 
decisões dos tribunais que tenham como causa de pedir os impactos 
negativos da crise climática, e como pedidos a atuação ou ação mais 
efetiva de Estados e até de empresas para reverter o cenário exposto.

Neste trabalho foi realizada uma breve análise das razões de 
decidir do precedente da Corte de Justiça francesa, conhecido como 
“o caso do século”, ajuizado pela Associação Oxfam France e outros v. 
França e, levantou-se, no site dos Tribunais Superiores brasileiros (STF 
e STJ), a existência de decisão similar.  
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Como não foi localizado julgado similar ao precedente da Cor-
te de Justiça francesa nos Tribunais Superiores brasileiros (STF e 
STJ), mas foram localizados três litígios climáticos em andamento 
perante o Supremo Tribunal Federal, optou-se por realizar breve aná-
lise da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
708, na qual se alega que o governo brasileiro é o responsável pela 
paralisação ou redução das atividades do Fundo do Clima, que  se 
trata do primeiro litígio climático ajuizado perante o STF. A análise 
das razões de decidir do julgado da Corte francesa terá como foco 
os limites permissíveis para atuação do Poder Judiciário, e, na ADPF 
708 serão examinados os fundamentos da causa de pedir e do pe-
dido contidos na petição inicial.

Por conta do contexto referido, também no Brasil há a ten-
dência de incremento dos litígios climáticos de mitigação, diante da 
grande relevância do tema crise climática para a sustentabilidade, 
razão pela qual entende-se importante o debate prévio da questão 
sobre a possibilidade de o Poder Judiciário brasileiro criar obrigação 
de regulamentar ao Poder Legislativo, ou, obrigação de implementar 
a norma posta ao Poder Executivo, ou se estaria ultrapassando os 
limites permissíveis para sua atuação. 

A metodologia empregada na pesquisa exploratória foi inicial-
mente teórica, por meio de revisão bibliográfica e empírico-documen-
tal, tendo em vista a necessidade de análise do julgado escolhido da 
Corte Francesa e das peças da ADPF 708, em trâmite perante o Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Para tanto, este artigo está assim dividido: Seção 1, com o título 
“Breve análise do precedente da Corte francesa: Associação Oxfam 
France e outros v. França”, na qual serão apontados os principais as-
pectos do julgado e das razões de decidir; na Seção 2, com o título 
“Resultado do levantamento perante o STF e o STJ. Breve análise da 
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 708 sobre 
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o Fundo do Clima”, no qual será exposto o resultado do levantamento, 
conforme proposto, sobre a (in)existência de julgado(s) similar(es) ao 
precedente francês e analisados os principais aspectos da Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 708; e, na Seção 
3, com o título “Considerações Finais”, serão verificadas os aspectos 
comuns dos casos apontados, com foco nos limites permissíveis para 
atuação do Poder Judiciário brasileiro; e, serão apresentadas conclu-
sões acerca da pesquisa e investigação realizada ao longo do trabalho.

1. BREVE ANÁLISE DO PRECEDENTE  
DA CORTE FRANCESA:  
ASSOCIAÇÃO OXFAM FRANCE 
E OUTROS V. FRANÇA

Antes de se iniciar a análise do precedente escolhido da Corte 
francesa, destaca-se que essa escolha se deveu aos seguintes fatores: 
atualidade da decisão, que foi publicada em 03/02/2021; tratar-se do 
primeiro litígio climático julgado contra o Estado francês envolvendo o 
tema redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e os com-
promissos assumidos pelo Estado francês no Acordo de Paris de 2015; 
a ação ter sido ajuizada por quatro organizações não governamentais 
(ONGs) francesas, iniciativa que foi apoiada por dois milhões de pes-
soas que assinaram, nas semanas que antecederam a distribuição da 
ação, petição online contra o aquecimento global; o vulto da mobiliza-
ção, pois o número de apoiadores da iniciativa representou um marco 
para uma petição on-line na França e contou com manifestações, como 
parte de uma iniciativa mundial, tendo sido convocada e realizada a 
“marcha do século”; o precedente da Corte francesa passou a ser co-
nhecido na França como o “O Caso do Século”; e, o momento atual da 
litigância climática no Brasil, que está um pouco atrás da França, mas, 
como se verá na Seção 2 deste trabalho, seguindo o mesmo caminho. 
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Feita a introdução acima, passa-se à análise da ação propria-
mente dita (partes, causa pedir, pedidos e decisão). 

Em 14/03/2019, 4 (quatro) organizações não governamentais 
(ONGs) francesas (Oxfam France; Greenpeace; Fondation Nicolas Hu-
lot pour la Nature et l’Homme e Notre Affaire à Tous), representando o 
povo francês, ajuizaram ação com pedido de liminar de obrigação de 
agir para conter danos ambientais, perante o Tribunal Administrativo de 
Paris contra a República da França.3 

A ação, que tramita perante a 4ª. Seção, da 1ª Câmara do Tribu-
nal Administrativo de Paris, teve como causa de pedir a alegação de 
que o governo deixou de cumprir seus compromissos com o Acordo 
Internacional de Paris de 12 de dezembro de 2015, Art. 2, parágrafos 
1-2, art. 4, parágrafos 1-2; e, várias legislações nacionais relativas à 
redução das emissões de gases de efeito estufa, ao desenvolvimento 
de energias renováveis e aumento da eficiência energética, além de 
outros acordos nacionais e internacionais.

Os pedidos da ação foram para que o Tribunal Administrativo 
de Paris ordenasse: ao Estado que seja paga a soma simbólica de 1 
euro em compensação pelos danos não materiais sofridos; ao Esta-
do que seja paga a soma simbólica de 1 euro pelo dano ecológico; 
ao primeiro-ministro e aos ministros competentes que adotem ações 
para pôr fim a todas as falhas do Estado às suas obrigações – gerais 
e específicas – contra as mudanças climáticas ou para mitigar seus 
efeitos e dar cabo aos danos ecológicos, no menor tempo possível, 
mais especificamente: tomar as medidas necessárias para reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera – proporcional-
mente às emissões globais, e levando em conta a responsabilidade 
particular aceita pelos países desenvolvidos – a um nível compatível 

3 Conforme Decisão do Tribunal Administrativo de Paris N°1904967, 1904968, 1904972, 
1904976/4-1 Disponível em: <http://paris.tribunaladministratif.fr/content/down-
load/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf>.
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com o objetivo de manter o aumento da temperatura média global 
abaixo de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, levando em conta o 
excedente de gases de efeito estufa emitidos pela França desde 1990 
e os esforços adicionais que o cumprimento desse objetivo implica; 
tomar, pelo menos, todas as medidas para alcançar os objetivos da 
França em termos de redução das emissões de gases de efeito estu-
fa, desenvolvimento de energias renováveis e aumento da eficiência 
energética, estabelecidos nas seguintes leis: Lei nº 2009-967, de 3 de 
agosto de 2009, sobre a programação relativa à implementação do 
Fórum grenelle ambiental; Lei nº 2010-788, de 12 de julho de 2010, 
sobre o compromisso nacional com o meio ambiente; Lei nº 2015-
992, de 17 de agosto de 2015 sobre a transição energética para o 
crescimento verde; Decreto nº 2015-1491 de 18 de novembro de 2015 
sobre os orçamentos nacionais de carbono e a estratégia nacional 
de baixo carbono; Decreto nº 2016-1442 de 27 de outubro de 2016 
sobre programação multianual de energia; Decisão nº 406/2009/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009 sobre 
a partilha de esforços; Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho de 23 de Abril de 2009 sobre a promoção do uso de 
energia a partir de fontes; tomar as medidas necessárias para adaptar 
o território nacional aos efeitos das mudanças climáticas; tomar as 
medidas necessárias para garantir a proteção da vida e da saúde dos 
cidadãos contra os riscos associados às mudanças climáticas; e, que 
seja determinado ao Estado aplicar a soma de 3.000 euros conforme 
disposto no artigo 761-1 do Código de Justiça Administrativa. 

A ONGs, autoras, alegaram que a França violou seu dever de 
proteção ao meio ambiente e ao bem-estar dos cidadãos franceses 
ao não tomar medidas para limitar o aumento da temperatura global 
a menos de 2°C.

As ONGs também afirmaram que o governo francês adiou vá-
rias vezes as políticas de implementação para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa (GEE), conforme exigido por sua política 
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climática nacional, além de não ter respeitado os compromissos 
internacionais que assumiu.

A ação foi ajuizada após a notificação formal das ONGs ao go-
verno francês, em dezembro de 2018, na qual foi solicitado que este 
se pronunciasse sobre o requerimento realizado. A resposta encami-
nhada pelo governo francês foi considerada morosa e insuficiente, 
na qual não foi informada nenhuma medida nova e efetiva para a 
enfrentar a crise climática.

Na notificação formal foram descritos os impactos climáticos que 
a França já está experimentando e expondo o entendimento de que, 
em sendo mantida a atuação do governo, o bem-estar dos cidadãos 
franceses estará exposto a perigo. Assim, requereram ao governo a 
adoção de estratégias específicas de adaptação e mitigação climática.

A resposta do ministro francês da transição ecológica e soli-
dária foi encaminhada, em fevereiro de 2019, com manifestação do 
governo no sentido de que já estava atuando para conter a crise 
climática, que as medidas tomadas já estariam surtindo efeitos po-
sitivos e que, também, cabe aos cidadãos franceses uma mudança 
em seus comportamentos.

As ONGs alegaram que a França, assim como os outros países 
ao redor do mundo, já está sentindo os impactos da crise climática, 
incluindo intensas ondas de calor e aumento dos eventos de chuvas e 
citaram o Índice de Risco Climático Global da Germanwatch, pelo qual 
a França é o mais vulnerável de todos os países da Europa às mudan-
ças climáticas e o 18º país mais afetado do mundo.

Em sua contestação, o governo francês rejeitou a alegação 
de inação e reafirmou o conteúdo da resposta à notificação de que 
já estava aplicando as medidas adequadas, que já estariam surtin-
do efeitos positivos.
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Na França não há legitimidade ativa individual para o ajuizamen-
to de ações visando a responsabilização por danos ecológicos, mas 
apenas de organizações não-governamentais (ONGs). 

Em 03/02/2021, foi proferida decisão pelo Tribunal Administra-
tivo de Primeira Instância francês (Conselho de Estado, órgão mais 
alto para assuntos de direito público na França), deliberada após a 
audiência ocorrida em 14/01/2021.

Na decisão o Tribunal Administrativo francês determinou: que o 
Estado pague às ONGs a soma de um euro cada em compensação 
por seus danos morais;  antes de decidir sobre as conclusões dos 
quatro pedidos, que o Estado, para pôr fim ao agravamento dos da-
nos ecológicos comprovados para o futuro, tome todas as medidas 
para alcançar os objetivos que a França estabeleceu em termos de 
redução das emissões de gases de efeito estufa, uma investigação 
complementar a fim de submeter as observações não encaminhadas 
anteriormente dos ministros competentes a todas as partes, no prazo 
de dois meses a partir da notificação deste acórdão; a improcedência 
do pedido de pagamento de um euro simbólico em compensação por 
danos ecológicos; que tudo o que não for expressamente decidido 
neste acórdão será reservado para análise até o final do processo.

Assim, o Estado deveria indicar, no prazo estipulado na deci-
são, de forma justificada, como pretende honrar com as metas de 
redução de emissões inseridas na legislação nacional francesa até 
2030, e, a depender da resposta do governo, novas medidas pode-
rão ser tomadas pelo órgão, ou novas oportunidades poderão surgir 
para futuros litígios climáticos. 

Destaca-se que haverá, ainda, a continuidade do processo, e, 
caso os demais pleitos das ONGs sejam rejeitados, estas podem ape-
lar para um tribunal superior.
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Com base na referida decisão, conclui-se que foi admitido ao 
Poder Judiciário competente (Tribunal Administrativo de Paris) a deter-
minação ao Estado francês de adoção de medidas concretas visando 
ao atendimento dos compromissos da França no âmbito do Acordo 
Internacional de Paris de 2015; de diversas legislações nacionais re-
lativas à redução das emissões de gases de efeito estufa, ao desen-
volvimento de energias renováveis e aumento da eficiência energética, 
além de outros acordos nacionais e internacionais, tudo com o intuito 
de conter a crise climática e proteger os cidadãos franceses.

Em se tratando a França de uma República democrática presi-
dencialista, se entendeu no referido caso que a determinação judicial 
mencionada não implicaria em ofensa à separação de poderes, tendo 
em vista prévia existência de leis e normas a embasarem a execução 
de planos, ações e medidas com vistas à contenção da crise ou 
emergência climática. 

Neste caso, o Tribunal referido, apesar da determinação de cum-
primento das normas postas, não adentrou nas medidas concretas a 
serem implementadas, que ficaram a cargo do Poder Executivo. Caso 
o Poder Judiciário adentrasse nessas especificidades isto implicaria 
em invasão nas competências do Poder Executivo.

Finalmente, destaca-se que no precedente analisado não foi 
levantada falha na elaboração de normas legais ou regulamentares 
de parte do Poder Legislativo francês, mas apenas falha na execução 
das referidas normas postas pelo Poder Executivo, que levará ao não 
atingimento das metas.   
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2. RESULTADO DO LEVANTAMENTO  
PERANTE O STF E O STJ. BREVE ANÁLISE  
DA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO  
DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 
708 SOBRE FUNDO DO CLIMA 

Na busca realizada nos sites dos Tribunais Superiores brasilei-
ros (Supremo Tribunal Federal – STF e Superior Tribunal de Justiça 
– STJ) verificou-se que não foi proferida nenhuma decisão de mérito 
envolvendo o tema mudanças climáticas, emergência ou crise climáti-
ca. Assim, no momento, inexiste decisão do STF ou do STJ similar ao 
precedente francês, analisado na seção anterior.

Assim, mesmo não havendo decisão de mérito prolatada pelos 
referidos Tribunais Superiores brasileiros sobre o tema, foram locali-
zadas em tramitação, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), três 
importantes ações versando sobre questões climáticas, que foram 
ajuizadas em 2020, são elas: a ação do Fundo Amazônia - Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 59, a ação do Fundo Cli-
ma - Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 708 
e a ação sobre o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da 
Amazônia (PPCDAm) - Ação de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 760.

Mesmo não havendo decisão de mérito em nenhuma das três 
ações referidas, devido à relevância do tema, será realizada uma breve 
análise das partes, da causa de pedir e do pedido da Ação de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 708, escolhida por se 
tratar do primeiro litígio diretamente climático a ser submetido ao STF.

A ADPF 708 foi ajuizada, com base nos artigos 102, parágrafo 
1°, e 103, VIII, da Constituição Federal e na Lei n° 9.882/99, por diversos 
partidos políticos (Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Socialis-
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mo e Liberdade (PSOL), Partido dos Trabalhadores (PT) e a Rede Sus-
tentabilidade) perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Inicialmente, a ação promovida foi a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por Omissão (ADO) 60, que foi recebida como Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) pelo seu relator, o Mi-
nistro Luís Roberto Barroso, por ter esta última escopo mais abrangente.

A causa de pedir da ADPF 708 é a paralisação do funciona-
mento, em 2019 e 2020, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
(Fundo Clima), que existe desde 2009, como principal órgão do país 
no enfrentamento ao aquecimento global. Alega-se que o governo fe-
deral, por meio do Ministério do Meio Ambiente, alterou a composição 
do comitê gestor do referido Fundo, limitando a participação da co-
munidade científica e da sociedade civil no órgão, o que provocou a 
paralisação de suas atividades. 

Há, ainda, alegação de que o governo federal paralisou o finan-
ciamento de projetos e não executou a maior parte de seu orçamento, 
que é originário de royalties de petróleo e empréstimos a juros espe-
ciais outorgados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento).  

A ADPF 708 deve tornar-se precedente paradigmático pelos se-
guintes motivos: por conta de seu objeto, pois trata-se de fundo de 
natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado 
pela Lei 12.114/2009, como instrumento da Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima (Lei 12.187/2009), cujos recursos vêm sendo contin-
genciados, a par dos compromissos climáticos brasileiros no Acordo 
de Paris 2015; porque representa o início do debate climático no Brasil 
perante a mais alta Corte brasileira, por ser, como dito, o primeiro litígio 
diretamente climático a ser submetido ao STF e; porque o Observató-
rio do Clima foi admitido, em decisão de 02/02/2021, como “amicus 
curiae” na ação, em auxílio dos autores, devido à sua representati-
vidade e expertise, o que demonstra a atuação de ONGs em litígios 
climáticos também no Brasil, mesmo que de forma coadjuvante devido 
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não haver legitimidade processual ativa prevista para ONGs para esta 
espécie de ação na Constituição Federal. 

Os pedidos formulados na ADPF 708 limitam-se a compelir o 
Poder Executivo a cumprir as normas vigentes que regem o funciona-
mento do Fundo Clima (Lei 12.114/2009), como instrumento da Política 
Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009).

Um aspecto importante nesta ação foi a determinação pelo Mi-
nistro relator, Luís Roberto Barroso, de realização de audiência pública. 
Na audiência pública, realizada em 21/09/2020, houve a participação 
ampla e multidisciplinar de especialistas em mudanças climáticas no 
Brasil, de empresários, de ambientalistas e de economistas renoma-
dos, além de representantes do governo que fizeram explanações téc-
nicas ao Ministro relator.

Como as questões discutidas na ADPF 708 configuram afronta 
direta a preceito constitucional (artigos 5º, 37 e 225 da Constituição Fe-
deral brasileira), que é naturalmente vinculada à esfera de atuação do 
Supremo Tribunal Federal; restando demonstrado o descumprimento 
às leis, cabe ao STF determinar que sejam respeitadas, especialmente 
por conta dos compromissos e metas climáticas adotados pelo Brasil 
nos planos internacional (ratificação do Acordo de Paris de 2015 pelo 
Decreto Legislativo nº 140/2016) e nacional mencionados; cabendo ao 
Poder Judiciário manifestar-se diante de provocação pelos legitimados 
ativos para tanto (no caso os partidos políticos, autores da ação), para 
exercer a sua função precípua.

A futura decisão, neste caso concreto, poderá esposar sim-
plesmente uma tese mais restrita de controle judicial de políticas 
públicas climáticas, limitando a justiciabilidade da questão ao não 
atendimento pelo Poder Executivo ao disposto em previsão legal, dei-
xando ao Estado a liberdade quanto às ações necessárias ao para o 
seu cumprimento.
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A ADPF 708 representa, portanto, a possibilidade de o Poder 
Judiciário compelir o estado brasileiro a reativar de forma efetiva o 
Fundo Clima, com o objetivo de buscar o cumprimento dos compro-
missos climáticos internacionais e nacionais com o intuito de redução 
de suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), com base no 
descumprimento às leis mencionadas, sem se adentrar em medidas 
específicas para tanto.

É esperado seja proferida decisão nesta ação em 2022, todavia, 
há um grau de incerteza sobre o tipo de provimento judicial que será 
ofertado pelo STF, mas a audiência pública realizada sinalizou que a 
Suprema Corte brasileira está atenta ao caráter estrutural dos problemas 
relacionados à governança ambiental e climática brasileira, devendo 
tal decisão ser proferida com forte embasamento constitucional, e, por 
certo, não será ignorada a tendência que se tem verificado em relação 
aos litígios climáticos ao redor do mundo.

Na linha das conclusões de (WEDY e MOREIRA, 2021, p.860-
883) e (FREITAS, 2014. p. 27-28), este litígio pode ser uma via para 
proporcionar o “controle judicial de políticas públicas climáticas”, con-
cedendo ao Judiciário a possibilidade de atuar não apenas para glo-
sar ações abusivas, mas também omissões no campo do direito das 
mudanças climáticas, para aferir a compatibilidade da decisão estatal 
com os princípios constitucionais, os direitos fundamentais, as regras 
infraconstitucionais e, inclusive, as normas previstas em atos internacio-
nais, mediante “controle de convencionalidade” de políticas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A emergência ou crise climática trata-se de problema complexo 
que requer soluções compartilhadas e senso de coletividade local e 
global, a ser suplantado com uma abordagem política e jurídica multi-
lateral, cooperativa e baseada em uma governança de multinível. 
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A comunidade internacional vem reconhecendo a relação entre 
direitos humanos e a crise ou emergência climática, admitindo que seus 
impactos afetam os direitos humanos, especialmente de pessoas e co-
munidades em situação de vulnerabilidade, no que toca aos direitos 
fundamentais de moradia, à água, à alimentação, à saúde entre outros. 

Tratando-se de políticas públicas, os Estados assumem a fun-
ção de proteção ambiental e climática, cabendo à sociedade civil exigir 
a sua atuação de forma adequada e eficiente. 

Para tanto, a litigância climática surge, como alguns autores 
referem4, como nova fronteira, no mundo e no Brasil, na busca para 
conter a crise climática ocasionada por fontes antrópicas.  

Nos litígios climáticos busca-se responsabilizar órgãos governa-
mentais e até empresas privadas pela emissão de gases de efeito estu-
fa (GEE) que contribuem para o agravamento da emergência climática.

No momento atual da litigância climática, o Brasil está um pouco 
atrás da França, mas, seguindo o mesmo caminho.

Pelo motivo acima, foi escolhido o precedente da Corte fran-
cesa, analisado na Seção 1 deste trabalho, conhecido como “o Caso 
do Século”, ajuizado por quatro ONGs francesas, com pedidos funda-
mentados em dispositivos legais, constitucionais e em acordos, que 
buscam responsabilizar o governo francês pela omissão na execução 
de normas para conter os impactos das emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) que contribuem para o agravamento da emergência cli-
mática, em desfavor do meio ambiente e do bem-estar dos cidadãos 
franceses, que teve uma primeira decisão de mérito favorável, publica-
da em 03/02/2021.

4 Como, por exemplo, SETZES, Joana; CUNHA, Kamyla; FABBRI, Amália Botter et al.. in 
Litigância Climática - Novas Fronteiras para o Direito Ambiental no Brasil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2019 e ANTUNES in Litigância ambiental e climática. 2020. Disponível em: 
<https://negocios.pro.br/2020/11/05 /litigancia-ambiental-e-climatica/>.
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O Brasil, assim como a França, diante dos dados divulgados 
em relatórios oficiais terá dificuldades para cumprir seu compromisso 
nacional declarado (NDS) no Acordo de Paris de 2015. Suas metas de 
descarbonização são a redução de 37% nas emissões de gases de 
efeito estufa até 2025 e de 43% até 2030, ambos em comparação às 
emissões de 2005. 

O Brasil, como a França, possui fundamentos constitucionais 
(artigos 5º, 37 e 225 da Constituição Federal); legais (em especial, a 
Lei nº 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA; e a Lei 
nº 12.187/09 - Política Nacional de Mudanças Climáticas - PNMC); e 
ratificou o Acordo de Paris (Decreto Legislativo nº 140/16), que servem 
de fundamento aos litígios climáticos visando provocar a manifestação 
do Poder Judiciário quanto a eventuais omissões do Poder Executi-
vo e do Poder Legislativo, respectivamente, na execução de medidas 
postas em normas e na elaboração e revisão de marcos normativos 
necessários ao combate às mudanças climáticas.

Seguindo a tendência mundial, vislumbra-se a possibilidade de 
incremento de litígios climáticos ajuizados por ONGs no Brasil, pois 
a Lei nº 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública, art. 5º, V) estabelece 
a legitimidade ativa processual destas para a proteção ambiental, in-
cluindo questões de clima. 

Diante do exposto, é importante o debate prévio acerca dos li-
mites do Poder Judiciário, quanto à separação dos poderes (artigo 
2º da CF brasileira), para obrigar, no âmbito dos litígios climáticos, o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo a adotarem medidas diante de 
suas omissões. 

Tanto o precedente da Corte francesa, como a ADPF 708 tratam 
de omissões do Poder Executivo no atendimento à legislação posta e 
aos compromissos assumidos pelos governos. 
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Da análise contida nas Seções 1 e 2, conclui-se que as ordens 
judiciais não afrontaram a separação de poderes, e não tocarão ques-
tão política, diante da omissão dos governos para conter a crise climá-
tica: (i) se embasadas na existência de prévia legislação sobre tema, 
pois a controvérsia deixou de ser política e passou a ser jurídica; e, 
(ii) desde que deixem ao Poder Executivo liberdade quanto às ações 
necessárias ao seu cumprimento.  

Mais discutível seria a hipótese de o Poder Judiciário determinar 
ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo a correção de falhas ou 
omissões somente baseada em princípios de proteção ao meio am-
biente e em tratados e convenções internacionais sem a criação de leis 
para as suas respectivas regulamentações, na forma do precedente 
Urgenda Foundation v. State of the Netherlands5, o que não foi objeto 
de análise pelas ações escolhidas. 

De qualquer forma, os litígios climáticos podem funcionar como 
importantes indutores de mudanças nos setores públicos e privados 
para fazer frente à crise climática. 
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

Prevendo que o Sistema Único de Saúde (SUS) não supriria a demanda da 
COVID-19, o governo estadual do Rio de Janeiro definiu um plano de contin-
gência, pactuado pela Deliberação CIB-RJ nº 6.118/2020, e promulgou a Lei 
Estadual nº 8.825/2020, oficializando a construção dos hospitais de campa-
nha. Apesar desse planejamento, os esforços efetivos na construção das uni-
dades hospitalares não alcançaram uma quantidade de leitos sequer próxima 
da prevista e não contemplou todas as regiões planejadas inicialmente. Nesse 
paradigma, os mais afetados são aqueles dependentes da rede pública, ou 
seja, as populações mais afastadas das regiões de maior poder aquisitivo, 
sobretudo os moradores da Zona Oeste da capital fluminense e Baixada. Isso 
se traduz nos dois pontos centrais dessa investigação: A responsabilização 
do Estado pela sua conduta omissiva e a configuração de injustiça ambiental. 
Esse estudo surge de forma a confrontar a teoria da imprevisibilidade do dano 
e a subjetividade da responsabilidade estatal pelas mortes. Partindo do recorte 
temporal de 2020, a análise dos gráficos de contaminação e dos leitos ocu-
pados, dados fornecidos por organizações governamentais, revela que o Es-
tado falhou em seu dever constitucional, cabendo sua responsabilização com 
base na teoria do risco administrativo. Além disso, pelo estudo da bibliografia, 
composta em grande parte por artigos científicos e reportagens, tem-se que o 
governo repartiu desigualmente os ônus da pandemia, recaindo o fardo sobre 
uma população majoritariamente periférica e negra. Por fim, é caracterizado 
um quadro de responsabilidade estatal e que pode ser exportado a casos 
concretos de outras unidades da federação.

Palavras-chave: SARS-CoV-2; Caso fortuito Injustiça ambiental; Racismo 
ambiental.
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ABSTRACT 

Anticipating that the Unified Health System (SUS in Portuguese) would not meet 
COVID-19’s demand, the state government of Rio de Janeiro defined a contin-
gency plan, agreed by CIB-RJ Deliberation No. 6.118/2020, and enacted State 
Law No. 8825 /2020, officialising the construction of field hospitals. Despite this 
planning, the effective efforts put in the construction of hospital units did not 
reach a number of beds even close to the expected one and did not include the 
initially planned regions. In this matter, the most affected are those dependent 
on the public network, that is, the populations distant from wealthier regions, 
especially the residents of Rio de Janeiro’s West Zone and Baixada. This trans-
lates into two crucial points of this research: The accountability of the State for 
its omissive conduct and the configuration of environmental injustice. This study 
aims to confront the theory of unpredictability of damage and the subjectivity of 
State responsibility for the deaths. Based on the 2020 time frame, the analysis 
of the contamination graphs and the available hospital beds, provided by public 
agencies, reveals that the State has failed in its constitutional duty and should be 
responsible based on the theory of administrative risk. Furthermore, the study of 
the bibliography, which is mostly composed of papers and newspapers reports, 
points out that the government distributed the burden of the pandemic unequally, 
whilst a peripheral and black population felt the burden. Finally, a framework of 
state responsibility is characterized, which can be applied to specific cases in 
other units of the federation.

Keywords: SARS-CoV-2; Act of God; Environmental injustice;  
Environmental racism.
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INTRODUÇÃO

Diante do aumento do número de casos e da insuficiência de 
leitos da pandemia de COVID-19, muitos países se viram forçados 
a construir hospitais de campanha para o tratamento da população, 
além de toda a logística envolvida na compra de materiais médicos 
como respiradores. No Brasil, essa situação não foi diferente. Apesar 
do país já possuir um sistema de saúde público e gratuito, na prática, 
a rede não parecia ter meios suficientes para suportar o quantitativo 
de internações hospitalares, cujo prenúncio já fora visto em outros 
países da Ásia e Europa.

Visando a garantia do direito à saúde previsto no art. 196 da 
Constituição Federal de 1988, surge a política pública dos hospitais 
de campanha, uma medida já adotada em vários países e pertinen-
te ao quadro brasileiro. Uma dessas medidas traduziu-se na lei nº 
8825/2020 do Estado do Rio de Janeiro, então sob governo de Wilson 
Witzel. É justamente essa política pública e seus desdobramentos a 
serem aprofundados.

Para a condução apropriada do desse trabalho, são necessá-
rios alguns cuidados e separá-lo em partes distintas. Primeiramente, 
cabe o recorte do ano de 2020 para estudo em razão da atualidade 
do assunto e de que isso proporciona um maior controle e qualidade 
dos dados. No que concerne à organização, tem-se a contextualização 
das normas de saúde pública adotadas pela União para o combate da 
pandemia. Nesse contexto, partindo do macro para o micro, segue-se 
com o estudo mais detalhado da política pública dos hospitais de cam-
panha adotada pelo Rio de Janeiro.

Em um segundo momento, tem-se a exploração da temática da 
responsabilidade civil do Estado, explorando as regras gerais estabe-
lecidas no ordenamento jurídico brasileiro e sua aplicação no âmbito 
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estatal. Em posse dessa conceituação, torna-se seguro analisar os 
resultados da (não) construção dos hospitais de campanha, estabele-
cendo ação ou omissão e dano, enquanto se aprofunda a discussão 
sobre o nexo causal e a imprevisibilidade do dano.

Em seguida, restando tão somente a explicação quanto ao con-
ceito de Injustiça Ambiental, são abordadas as questões sociais que 
compõem o novo e necessário entendimento de que homem e nature-
za compõem partes de um todo, compreendendo como a injustiça so-
cial se traduz para a problemática ambiental. Por fim, o estudo conclui 
com a breve revisão de seus resultados e o fechamento da pesquisa.

1. A PANDEMIA NO BRASIL  
E SEU ENFRENTAMENTO

Para tratar da pandemia no estado do Rio de Janeiro, não se 
pode fazê-lo sem antes abordar o próprio manejo da crise pelo Gover-
no Federal. A despeito da complexidade de tratar dos atos federais e o 
fato de que eles não constituem parte do objeto do artigo, é imprescin-
dível compreender o panorama que condicionou as medidas adotadas 
pelo governo fluminense.

Um primeiro ponto a ser mencionado é o fato de que, apesar 
das inúmeras críticas possíveis ao governo brasileiro, sobretudo ao 
chefe do Executivo, partiu do Ministério da Saúde a primeira medida 
preventiva, ainda em fevereiro de 2020. A primeira medida em âmbito 
nacional deu-se em 03 de fevereiro de 2020 por meio da Portaria nº 
188 do Ministério da Saúde, apenas quatro dias após a Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS).
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A portaria, apesar de não trazer efetivação de medidas práticas, 
declarou o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN)1 e estabeleceu o Centro de Operações de Emergên-
cia em Saúde Pública (COE-nCoV) como um mecanismo nacional na 
resposta à crise de saúde. (BRASIL, 2020)

Na prática, a ideia era majoritariamente de precaução2 dos 
danos do que ainda não era uma pandemia. Vale lembrar que em 
fevereiro os casos ainda se encontravam essencialmente restritos 
ao continente asiático, sobretudo China. Nem mesmo na Itália, país 
que ocuparia por meses as manchetes como epicentro da pandemia, 
possuía qualquer registro confirmado de transmissão interna. Os pri-
meiros três casos, um italiano repatriado de Wuhan e um casal de 
turistas chineses, ainda não representavam uma efetiva ameaça no 
início de fevereiro de 2020. (ANSA, 2021)

A epidemia do SARS-CoV-2 apenas foi elevada para a ca-
tegoria de pandemia em março de 2020 em nota oficial de Tedros 
Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2020)3. Na ocasião, já estava em vigor há um mês no Brasil a Lei 
nº 13.979/2020, que estabeleceria as medidas para enfrentamento 
da ESPIN. Apesar disso, a leitura da legislação revela tão somente 
um amplo rol de possíveis medidas a serem adotadas pelos agentes 
públicos de saúde, reconhecendo, dentre outras questões, a capaci-
dade dos gestores locais para fazê-lo.

1 Nos termos do Decreto nº 7.616/2011, art. 2º e 3º, a ESPIN ocorre em situações epidemio-
lógicas que demandem medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública de forma urgente. (BRASIL, 2011)

2 Precaução, numa perspectiva ambiental, traduz-se aqui como prudência, ou seja, a previ-
são de resultados futuros de uma medida para então pensar em ações ou omissões para 
evitar ou garantir um determinado desfecho. (ANTUNES, 2020)

3 A elevação da categoria considera: extensão geográfica, transmissão do patógeno, altas 
taxas de “ataque”, mínima imunidade populacional, novidade, infecciosidade, contágio e 
severidade (MORENS et al., 2009)
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Por questões majoritariamente políticas, em março a situação se 
deteriorou. Não apenas os primeiros casos foram confirmados em ter-
ritório brasileiro, mas a própria atuação do governo federal e sua coor-
denação com estados e municípios se mostrou muitíssimo prejudica-
da. A partir desse ponto, com desavenças sobre as medidas restritivas 
como isolamento e quarentena (ambas autorizadas pelo art. 3º, I e II 
da Lei nº 13.979/2020), cada unidade da federação viu necessidade de 
estabelecer suas próprias políticas públicas de saúde. Afinal, a própria 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), previu 
competência comum de todos os entes para cuidar da saúde4, uma 
forma de cumprir o disposto no art. 196 como a saúde sendo direito de 
todos e dever do Estado (BRASIL, 1998).

Esse embate de competências dos entes não se encerraria ali, 
mas persistiria ao longo da pandemia. Em posse disso, o estado do 
Rio de Janeiro optou por romper de vez com a agenda política do 
Presidente da República e passou a adotar as medidas que julgou 
necessárias, o que deu origem a políticas de distanciamento social 
e lockdown5. Foi nesse contexto de precaução que a construção de 
unidades médicas emergenciais surgiria.

1.1. COMPREENDENDO A LEI ESTADUAL 
Nº 8825/2020 E SEU CONTEXTO

A Lei Estadual nº 8825/2020 é um dos instrumentos normati-
vos que registram a autorização para a construção de hospitais de 
campanha no estado do Rio de Janeiro. Há de se perceber, contudo, 

4 Vide art. 23, II CRFB.

5 Apesar de não ter um correspondente preciso em português (a tradução seria “confina-
mento”), lockdown se tornou um termo amplamente conhecido pela população durante 
a pandemia. Mesmo que o seu verdadeiro significado escape ao linguajar popular, essa 
medida traduz-se em um bloqueio total, com a restrição de atividades e da circulação de 
pessoas para questões não essenciais. (DASA, 2021)
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que essa lei de maio de 2020 trazia a previsão de algo que, de certa 
forma já acontecia. Afinal, as promessas de ampliação da rede do SUS 
acompanhavam quase todas as entrevistas do ex-governador Wilson 
Witzel desde março.

O fato de que a rede pública de saúde não suportaria a pande-
mia em sua força total não parecia uma questão controversa. Se um 
cenário tal como o da Itália se repetisse no país, resultaria em incon-
táveis mortes. A própria literatura científica internacional reconhece os 
desafios oriundos de uma emergência tal como a apresentada pelo ví-
rus SARS-CoV-2 e os seus impactos. Afinal, a rápida incidência acumu-
lativa do COVID-19 é mais do que capaz de causar a superutilização do 
SUS e demais serviços de saúde (SANTOS et al., 2021).

A tentativa de achatar a curva de contaminação com distancia-
mento social e lockdown foi a medida imediata para conter o avanço 
enquanto os hospitais não ficassem prontos. O Observatório COVID-19 
da FIOCRUZ revela que essa medida não teve o impacto previsto, so-
bretudo analisando ao longo do tempo.

Gráfico 1 – Circulação residencial de pessoas no estado do Rio de Janeiro.

Fonte: MonitoraCovid-19, Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde (FIOCRUZ, 2021).
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O aumento da permanência em casa atingiu em 27 de março 
um pico de apenas de 24%, uma das maiores marcas de todo o perío-
do de 2020. A circulação em locais de trabalho e lazer reduziram dras-
ticamente, enquanto as farmácias tiveram um aumento absurdo (Ibid).

A dificuldade em efetivar o controle da circulação de pessoas 
pode ser explicado pelo próprio fato de se estar lidando com um pro-
blema “invisível”6, fora que, mesmo após ganhar visibilidade, ainda 
persistiam embates políticos sobre a real gravidade da pandemia7.

Em meio a tamanhas dificuldades, os hospitais de campanha 
eram a esperança de oferecer tratamento a uma doença ainda sem 
cura. A Lei Estadual nº 8825/2020 confirmou o estado pandêmico, 
permitindo ao Estado instalar os hospitais, podendo, sem problema 
algum, requisitar bens e serviços de pessoas naturais ou jurídicas até 
que a situação fosse sanada. 

No âmbito legal, a política pública de construção dos hospitais 
de campanha não possui falha imediatamente visível. Pelo contrário, 
se encontra amparada por diferentes dispositivos que fundamentam 
sua existência como o artigo 15, XIII da Lei nº 8.080/90 citado pela Lei 
Estadual nº 8.825/2020 e a própria ESPIN. Contudo, o problema não se 
encerra aqui. No caso presente, é a partir da execução que encontra-
mos os problemas da implementação dessa política pública.

6 Trabalhar com um uma doença nova com efeitos igualmente desconhecidos afeta a 
percepção social, que passa a relativizar as circunstâncias fáticas de dano e risco. 
A visibilidade do problema está, portanto, ligada ao impacto de determinado risco. 
(BECK, 2011, p. 88).

7 O presidente Jair Bolsonaro insistiu durante todo o ano de 2020 em medidas não restritivas, 
focadas se muito em grupos de risco, acima dos 60 anos. No demais, se o chefe de estado 
vem a público discursar contrariamente às medidas de isolamento e ridiculariza a doença 
(PLANALTO, 2020), trata-se de um desincentivo massivo à própria percepção do risco por 
parte da população, o que dificulta a cooperação em atender às medidas recomendadas 
por agentes locais. 
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1.2. O CHOQUE DE REALIDADE

O primeiro ponto a ser lembrado aqui é o fato de que os hospi-
tais de campanha foram apenas formalizados na legislação em espe-
cífico. Considerando a emergência, a implementação já tinha come-
çado bem antes. Em 30 de março de 2020, em coletiva de imprensa, 
o ex-governador Wilson Witzel anunciou inicialmente oito hospitais de 
campanha espalhados pelo estado: Maracanã, Jacarepaguá, Leblon, 
Duque de Caxias, São Gonçalo, Campos, Casemiro de Abreu e Geri-
cinó (BARREIRA, 2021).

A construção dos hospitais seria uma iniciativa conjunta do Es-
tado com a iniciativa privada e o apoio do Instituto de Atenção Básica 
e Avançada à Saúde (IABAS). Contudo, ao fim de abril, apenas a uni-
dade de Leblon tinha sido concluída e entregue. O hospital, chamado 
“Lagoa-Barra”, foi erguido pela iniciativa privada em dezenove dias, 
mas com apenas 42 dos 200 leitos em pleno funcionamento. Sua inau-
guração se deu de forma apressada justamente pelo agravamento da 
pandemia no mesmo período do ano.

Nos meses seguintes, ainda seriam inaugurados outros dois 
hospitais, esses erguidos pelo estado do Rio de Janeiro. Eles chega-
ram também com capacidade reduzida e inúmeras críticas ao atra-
so. Enquanto a unidade do Maracanã foi inaugurada com nove dias 
de atraso, em 09 de maio de 2020, a de São Gonçalo abriu as portas 
só em 18 de junho de 2020. Em ambos os casos, a capacidade 
também era reduzida.

À medida em que os atrasos ficavam cada vez mais intoleráveis 
com o agravamento dos casos, denúncias de corrupção envolvendo o 
governador do estado8 e o IABAS somente pioraram a situação. Trata-

8 No fim de agosto de 2020 o Witzel foi afastado de seu cargo por decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ, 2020).
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-se de uma investigação que não constitui parte do objeto da pesquisa, 
mas que revela o curioso fato de que a dificuldade da implementação 
dos hospitais não se deu por obstáculos naturais ou necessariamente 
orçamentárias, mas por falhas por parte da própria Administração Pú-
blica, apesar de sua tentativa de blame-shifting9.

Esse retrato da política pública dos hospitais de campanha 
cumpre o seu papel de demonstrar a realidade entre aquilo que foi 
prometido pelo governo e formalizado na Lei Estadual nº 8.080/90 da-
quilo que de fato ocorreu. Contudo, admitidos tais fatos, ainda resta 
compreender como se deu o dano e as razões pelas quais argumen-
ta-se pela responsabilização estatal.

2. A RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO E A PANDEMIA

A doutrina brasileira compreende hoje de forma majoritária que 
os pressupostos da responsabilidade civil são compreendidos em: 
ação ou omissão voluntária, dano, nexo de causalidade e culpa.

Primeiramente, podemos pontuar que apenas a conduta hu-
mana10 voluntária pode causar dano passível de indenização por or-
dem do próprio Código Civil Brasileiro, que estabelece dolo, negli-
gência e imprudência11.

No que tange à configuração do dano, trata-se de uma matéria 
consolidada na legislação, doutrina e jurisprudência. O próprio texto 

9 Deslocamento de culpa, sendo uma estratégia comum adotada pela classe política.  
(SECCHI, 2017, p. 47)

10 Conforme expõe DINIZ (2003, p. 37 apud LAMAS, 2017), “o ato humano, comissivo ou 
omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou de ter-
ceiro, (...) que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado”.

11 Art. 159 CC- Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar 
direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano (BRASIL, 2002).
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constitucional já aponta que “é assegurado o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem;” (art. 5º, V, CRFB/88). 

Por fim, no que diz respeito ao nexo causal, tem-se justamente 
a relação de causalidade entre o ato e o dano, ou seja, é aquilo que 
permite a averiguação de quem é o causador do dano (VENOSA, 2003, 
p. 39 apud LAMAS, 2017). Esses três elementos em conjunto com a 
culpa sustentam a configuração da responsabilidade civil subjetiva. 
Contudo, essa norma é diferente com relação aos atos praticados pelo 
Estado, que responderia objetivamente12.

Existe, de fato, uma discussão doutrinária que tenta aplicar a 
responsabilidade subjetiva aos atos do Estado, mas aqui, se entende 
que tal corrente é equivocada, não por suas teorias, mas por contrariar 
a própria disposição legal. No demais, a aplicação da teoria do risco 
administrativo afasta qualquer subjetividade advinda da teoria da cul-
pa, pois a atividade administrativa estatal é necessária e permanente 
(BISNETO, 2021, p. 72).

No caso da pandemia de COVID-19, isso seria aplicável com base 
nos mesmos fundamentos. Se o dano poderia ser traduzido nas mortes, 
restaria investigar a ação ou omissão estatal e o nexo de causalidade.

2.1. HOSPITAIS NÃO CONSTRUÍDOS E VIDAS PERDIDAS

Sobre os hospitais de campanha, alguns pontos independem 
de discussões sobre culpados e corrupção. Em 30 de março de 2020 
foram prometidos 1.800 leitos hospitalares. Desses, apenas 42 dos 
200 existentes na unidade Leblon estavam prontos. Naquele mês hou-
ve o pico de 2000 mortes.

12 Vide art. 37, §6º CRFB/88 e art. 43 CC/02.
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Próximo ao meio do ano, as atividades nos hospitais de campa-
nha começaram a ser encerradas ao julgar que a pandemia já estava 
sendo controlada, com a baixa dos casos na época. Contudo, confor-
me apontado por especialistas e pela observação de outros países na 
época, era apenas um recuo antes de uma segunda onda.

Considerando o acompanhamento das semanas epistemológicas 
(RIO DE JANEIRO, 2021), percebe-se que o primeiro hospital de campa-
nha do Estado, erguido pela iniciativa privada, ocorreu em 25 de abril de 
2020, próximo do pico de 2000 óbitos, tendo sido inclusive a principal 
razão para que sua inauguração fosse antecipada em uma semana.

Apesar da queda de casos após o pico de abril de 2020, não 
seria razoável chamar a política pública de sucesso por isso, princi-
palmente quando tantos outros fatores impactam esses números e os 
leitos do SUS foram insuficientes desde o princípio. Isso também é 
sustentado ao se comparar os dados abaixo, onde percebe-se a de-
ficiência de leitos da rede pública no atendimento durante o primeiro 
ano de pandemia, apesar dos hospitais de campanha:

Gráfico 2 – Internações novas diárias de casos suspeitos e confirmados 
de infecção por COVID-19 em UTIs Adulto por tipo de hospital.

 Fonte: Relatório COVID-19 Epimed Solutions 
12/01/2021 (RIO DE JANEIRO, 2021).
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Novamente, mesmo que se compreenda a série de infortúnios 
ocorridos na construção dos hospitais, não se pode negar a responsa-
bilidade por parte do estado do Rio de Janeiro. De forma pontual, te-
ríamos: 1 – Conduta omissiva do Estado ao não construir os hospitais 
prometidos; 2 – Dano nas mortes decorrentes da falta de leitos da rede 
pública, 44% dos óbitos segundo levantamento da Defensoria Pública 
do Rio de Janeiro (SANCHES, 2020). Restaria aqui ainda o estabeleci-
mento do nexo causal.

Aqui cabem alguns apontamentos. Primeiramente, inexiste a 
obrigação expressa de salvar, mas sim de prestar socorro. Um médico 
não é responsabilizado por fazer tudo ao seu alcance e ainda sim resul-
tar em morte, mas sim por não fazê-lo. Esse esclarecimento é essencial 
para que se entenda onde reside a conduta omissiva do Estado.

Em segundo lugar, já existe entendimento na jurisprudência 
que aponta para o fato de que o Estado pode ser responsabilizado 
civilmente pela falha na prestação de socorro independentemente da 
comprovação do nexo causal. Em informativo de jurisprudência nº 295 
sobre a omissão de socorro do Corpo de Bombeiros do DF com resul-
tado morte13, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
entendeu que mesmo que não seja possível responsabilizar o Estado 
apenas pela morte, a inegável falha em prestar serviço essencial fun-
damenta a responsabilização (TJDFT, 2014).

Mesmo que se esteja diante de uma situação ocorrida em outra 
unidade da federação, entende-se perfeitamente aplicável aos hospi-
tais de campanha no Rio de Janeiro. Trata-se aqui também da falha 
na prestação de um serviço essencial e, mais grave ainda, em uma 
situação de crise.

13 Acórdão n.º 831198, 20080110616045APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisora: 
VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, publicado no DJE: 
18/11/2014. Pág.: 206
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Uma última teoria, a da imprevisibilidade do dano, seria o último 
argumento a ser vencido. Ele, que de certa forma já foi pontuado em 
outras partes do texto, traz o conceito de que uma situação tal como 
uma pandemia seria uma situação de caso fortuito e força maior, inci-
dindo a aplicação do art. 393 do Código Civil, situação excepcional em 
que o devedor não responderia pelos prejuízos.

Apesar do disposto em lei, entende-se que não há sua aplica-
ção no caso em análise. Primeiramente, esse excludente não é irrestrito, 
ocorrendo às vezes em que não apenas pode, mas deve ocorrer res-
ponsabilização do agente (BISNETO, 2021, p. 72). O Estado atuou em 
suas políticas com base na precaução e, mesmo com a chegada da 
crise, ainda falhou na prestação de serviço essencial e em seu dever 
constitucional de guardar a saúde. Como se não bastasse, aplica-se a 
ainda a teoria do risco administrativo e o afastamento do nexo causal, o 
que torna insustentável protestar pelo afastamento da responsabilidade.

3. UMA QUESTÃO DE INJUSTIÇA AMBIENTAL

Depois de todo o desenvolvimento até aqui, resta um último fato 
que não pode ser ignorado. A pandemia, por sua própria natureza, 
atinge a todos sem qualquer discriminação. Trata-se de uma hipótese 
na qual as classes detentoras do poderio econômico não puderam 
se esconder. Em verdade, foram elas as principais responsáveis por 
disseminar o vírus pelo mundo (SBS, 2020).

O que aqui se defende como um caso de justiça ambiental não 
é ao acaso. Pauta-se nos estudos de ACSELRAD (2009), que traz a 
definição do termo:

Por Justiça Ambiental designamos o conjunto de princípios e 
práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele ét-
nico, racial ou de classe, suporte parcela desproporcional das 
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consequências ambientais negativas de operações econômi-
cas, de decisões de políticas e programas federais, estaduais, 
locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas 
(RBJA apud ACSELRAD, 2009).

Em posse dessa citação, a injustiça ambiental se configura ao 
ferir em algum grau os princípios e práticas citados. Embora pareça 
não associada de forma alguma com o contexto pandêmico, se pau-
ta na compreensão ecológica de que homem e natureza não podem 
ser entendidos de forma separada. Muito pelo contrário, ambos fazem 
parte da mesma dinâmica, seja de maneira direta ou indireta. Não há 
no mundo moderno espaço para o antropocentrismo clássico, de do-
minação do homem sobre a natureza (LEITE e PILATI, 2011, p. 31 apud 
ARENHART, 2015, p. 43).

Ao tratar do manejo da pandemia no Rio de Janeiro, existem 
muitas críticas que podem ser feitas. No que concerne às políticas 
públicas de saúde, sobretudo os hospitais de campanha, há de se 
ponderar sempre sobre quem são as pessoas afetadas por cada ação 
e omissão do Estado.

O desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e sua capital ao 
longo de sua história criou periferias com populações aglomeradas 
com condições de vida precárias e dificuldade de acesso a unidades 
de saúde de qualidade (FORTES, OLIVEIRA, SANTOS, 2020, p. 8). Mui-
to embora essa dinâmica social mereça um aprofundamento próprio, é 
possível constatar alguns pontos.

O perfil socioeconômico da Zona Oeste da cidade do Rio de 
Janeiro é muito semelhante ao presenciado na Baixada Fluminense. 
Por essa razão, a ausência do serviço médico público e gratuito na 
pandemia afeta as duas regiões de forma semelhante. Apesar do SUS 
atender a todos de maneira indiscriminada, existe uma parcela da po-
pulação que não possui outra alternativa.
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A própria localização dos hospitais é, no mínimo, questionável 
também. Apesar de não haver ainda um levantamento próprio sobre 
a escolha dos locais, é de se estranhar o fato de que a iniciativa pri-
vada conseguiu construir e administrar os hospitais nos quais atuou, 
enquanto o Estado demonstrou tantas dificuldades.

Localizados em áreas de maior poder aquisitivo e de difícil aces-
so para a população da Baixada e Zona Oeste, os hospitais da Rede 
d’Or aparentam muito mais serem uma salvaguarda para elite que um 
socorro aos necessitados. Não obstante, como é de se esperar, a des-
mobilização dos hospitais também afeta muito mais a uma parcela da 
população do que a outra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo considerando todo o caos envolvido na pandemia, não 
é razoável que se ignore o quadro emergente. As ações e omissões do 
Estado no âmbito da pandemia do coronavírus não podem ser ignora-
das. Em que pese a imprevisibilidade da pandemia, não cabe alegar 
que não houve tentativa de precaução, mas sim falha.

Tentar admitir a possibilidade de eximir o Estado de sua respon-
sabilidade no manejo da pandemia significaria aceitar também que 
todas as mortes não poderiam ser evitadas, não importava as ações 
do Poder Público. Isso, porém, como se pode perceber, é no máximo 
uma “meia-verdade”.

As consequências exatas de como poderia ter sido não pode 
ser constatado. O que pode ser constatado, porém, é que 44% das 
mortes por coronavírus foram de pessoas que estavam aguardando 
leitos e que o pico de casos e óbitos de COVID-19 se deram na perife-
ria. Essas coisas não podem ser meramente ignoradas.
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Na realidade daquilo que ocorreu ao longo de 2020, responsabi-
lizar o Estado não é uma extrapolação legal, mas sim o fiel cumprimen-
to da lei. Se é irrazoável atribuir ao Poder Público todos os danos da 
pandemia, o que poderia ser dito então da ideia de eximi-lo de tudo? 

A desnecessidade de um nexo causal é algo plenamente cabível 
nessas circunstâncias, justamente pela aplicação do risco administra-
tivo e pelo dever do estado de garantir a saúde. No demais, cabe dizer 
que o raciocínio aplicado aqui ao Rio de Janeiro não é distante daquilo 
que poderia ser aplicado a outros entes e agentes públicos sem prejuí-
zo dentro do mesmo contexto da pandemia de COVID-19.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

O presente trabalho traz uma análise que busca mesclar a possibilidade de 
uso da tecnologia de vídeos, questões de biopolítica e realização de fiscali-
zação por parte da sociedade da questão ambiental. O texto tem um escopo 
interdisciplinar que passa por aspectos econômicos, políticos, jurídicos e de 
ativismo e busca contribuir com conhecimentos que possam auxiliar na cons-
trução social de um ativismo ambientalista responsável e atuante. Esse artigo 
se imiscuirá nas questões da possibilidade de tomada de controle de tecno-
logias de vigilância e seu uso na defesa de direitos coletivos. Tratará em parte 
das questões ideológicas por trás do uso da tecnologia como forma de contro-
le social e da possibilidade de se alterar os potenciais usos dessa tecnologia 
para que a sociedade também tenha a viabilidade de, através da vigilância, 
auxiliar ou protagonizar no combate a crimes ambientais.

Palavras-chave: Ambientalismo; Vigilância; Controle; Sociedade; Tecnologia de Vídeo.



195S U M Á R I O

ABSTRACT 

The present work brings an analysis that seeks to merge the possibility of using 
video technology, biopolitics issues and inspection by society of the environmen-
tal issue. The text has an interdisciplinary scope that goes through economic, 
political, legal and activism aspects and seeks to contribute with the knowledge 
that helps in the social construction of a responsible and active environmental 
activism. This article will address issues in the possibilities of taking control of 
surveillance technologies and their use in the defense of collective rights. It will 
deal in part with the ideological issues behind the use of technology as a form of 
social control and the possibility of changing the resources of this technology so 
that society also has the viability of surveillance surveillance, assisting or playing 
a leading role in the fight against environmental crimes.

Keywords: Environmentalism; Surveillance; Control; Society; Video Technology. 
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INTRODUÇÃO

A questão referente ao meio ambiente e aos mecanismos de 
controle para sua preservação representam um assunto complexo e 
que possui diversas camadas, sobretudo quando se observa os cami-
nhos que vêm sendo percorridos em termos de vigilância ambiental.  

Trata-se nesse texto de questões aparentemente contraditórias. 
Busca-se aventar a possibilidade de se utilizar ferramentas que têm 
uma forte associação com o controle da sociedade, dos indivíduos, 
como armas desses mesmos indivíduos contra a violação de seus di-
reitos. O artigo lidará com a possibilidade de se usar técnicas e ferra-
mentas de vigilância como parte das possibilidades de retomada por 
parte dos cidadãos do controle do território em que eles vivem e com 
isso tratará da possibilidade de que, através dessas ferramentas, as 
pessoas possam cuidar do meio ambiente em seu entorno próximo.  

A existência do Estado pressupõe que exista um monopólio da 
força por parte deste. Portanto, é o Estado que, principalmente, exerce 
a fiscalização e o poder de polícia no que se refere à ocorrência de cri-
mes ambientais. Ainda que fosse possível que essa fiscalização estatal 
fosse onipresente, em uma sociedade democrática o excesso de vigi-
lância por parte do poder público claramente tem a possibilidade de 
ferir liberdades individuais como o direito à privacidade, por exemplo. 
Além disso, em uma democracia, faz-se necessário que se fiscalize 
a própria atuação do poder estatal responsável por fiscalizar, pois o 
excesso de poder sem fiscalização gera preocupação em especial em 
democracias jovens como a brasileira. 

A mera possibilidade que essa fiscalização se dê por órgãos de 
controle interno e  externo não impede que o cidadão e organizações 
da sociedade civil também o façam como forma de autodefesa em um 
controle externo de fato. O interesse coletivo ou transindividual, muitas 
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vezes exige a mesma atuação imediata que o interesse individual de 
forma a se impedir o perecimento do direito afetado, ou de forma a se 
documentar a violação para que se possa exigir a reparação.

 A existência de inúmeros problemas associados à utilização 
de câmeras de vídeo como forma de vigilância e controle da população 
por parte do Estado e, nos dias de hoje também por empresas, não é 
suficiente para que se possa pensar no banimento da tecnologia em 
questão. Isso em virtude da existência de um sem número de possibi-
lidades positivas trazidas pela mesma. Além disso, a própria vigilância 
estatal e o uso de tecnologias relacionadas ao vídeo por empresas 
têm aplicação social relevante, merecendo apenas atenção e contro-
le. Exemplificando, podemos citar a possibilidade de autocontrole dos 
órgãos estatais, como no caso do uso de body cams por parte de 
policiais É em virtude disso que esse texto busca trabalhar a ideia de 
que, mesmo no que se refere à função de vigilância, é possível que se 
proporcione uma utilização mais democrática das câmeras. 

O Estado ao utilizar-se da vigilância busca realizar o domínio 
sobre os corpos em um determinado território. Essa técnica, em virtu-
de do avanço tecnológico, pode ser apropriada por parte do cidadão 
para os mais diversos fins. A realização de registros em vídeo pode ser 
utilizada como provisão que venha garantir direitos em face de even-
tuais violadores. Tais direitos podem ser opostos ao violador em even-
tuais ações judiciais, podem, se fornecidas aos órgãos estatais, ser 
instrumento probatório para instruir investigações nas searas criminal 
e administrativa, e também podem ser utilizadas como estratégia de 
advocacy, utilizando-se para isso a força dos meios de comunicação 
tradicional ou até mesmo a publicação pessoal na web, especialmente 
em redes sociais.

No que se refere especificamente ao tema em questão está a 
possibilidade de que tal utilização da tecnologia de vídeo não ocorra 
apenas na defesa de direitos individuais, mas também na proteção de 
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interesses da coletividade tais quais os relativos a um meio ambiente 
sustentável. Isso se encaixaria na possibilidade cidadã da luta por inte-
resses transindividuais em uma espécie de autodefesa de direitos hu-
manos que ultrapassam os direitos exclusivos do indivíduo que produz 
as imagens (SOUZA, 2015). 

A importância da temática diz respeito ao fato de que a tec-
nologia de imagens, que já é bastante familiar às pessoas, tornou-se 
virtualmente onipresente (GREGORY, 2011) em virtude do acoplamen-
to entre câmeras e smartphones. Além disso. a disponibilização de 
acesso à internet de forma móvel nos dispositivos de telefonia celular 
permite a publicação instantânea de violações percebidas e, a relati-
va facilidade de acesso a drones equipados com câmeras permite a 
visualização de amplas tomadas aéreas de forma mais fácil do que 
quando se dependia de aeronaves tripuladas ou de satélites. As ima-
gens aéreas obtidas dessa maneira são bastante importantes, pois 
tem o condão de demonstrar violações ambientais que muitas das 
vezes necessitam de uma maior amplitude de campo visual para a 
percepção de sua ocorrência. Em virtude disso, partindo-se de um re-
ferencial teórico que estuda a questão da vigilância (BAUMAN, 2013), 
da privacidade e do biopoder e conjugando-se com a ideia de que a 
democracia representativa burguesa padece de vícios que sugerem 
uma maior necessidade de atuação direta do cidadão tentar-se-á lidar 
com a aparente complexidade de se lidar com tecnologias de vigilân-
cia de uma maneira que fortaleça os anseios democráticos ao invés de 
resultar em sociedades autocráticas como as das distopias da ficção.
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1. A IMPORTÂNCIA DA RETOMADA 
DO CONTROLE AMBIENTAL E SUA 
RELAÇÃO COM A SOCIEDADE

Ao se lidar com um país de dimensões continentais como o 
Brasil a questão ambiental, muitas das vezes parece estar afastada 
do cidadão comum que em virtude da urbanização reside na maior 
parte dos casos em cidades. De acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) do ano de 2015 (IBGE, 2021) 
84,72% dos brasileiros vivem em áreas urbanas.1 O grande interesse 
mundial pela questão amazônica faz parecer que outros aspectos 
do desrespeito ao meio ambiente não merecem atenção midiática 
suficiente. A baixa demografia da região amazônica parece sugerir 
que apenas os órgãos estatais encontram-se na luta pela defesa da 
floresta e que tal defesa só pode ser realizada com uso de tecnolo-
gias às quais o cidadão tem pouco ou nenhum acesso, como o uso 
de satélites, por exemplo.

Dois grandes equívocos podem ser percebidos aí. O primeiro 
diz respeito ao fato de que os crimes ambientais acontecem apenas 
em rincões inacessíveis, aos quais apenas o Estado tem acesso. O 
segundo é de que o cidadão e as ONGs não têm acesso a tecno-
logias que permitam a vigilância do meio ambiente a ser protegido. 
Ora, violações e crimes ambientais ocorrem de forma corriqueira em 
qualquer lugar onde residam seres humanos. Enquanto o desmata-
mento e a poluição dos oceanos acabam tendo uma grande percep-
ção em virtude da dimensão do bioma das florestas e em virtude da 
extensão do litoral brasileiro, o problema do lixo urbano e da poluição 
atmosférica podem vir a ficar em segundo plano por exigirem muitas 
vezes uma fiscalização local que pode se mostrar ineficiente haja 

1 Fonte PNAD 2015, obtido em <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/popula-
cao/18313-populacao-rural-e-urbana.html>, acesso em 27 ago 2021.
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vista a irregular capacidade fiscalizatória de muitos municípios brasi-
leiros. No que se refere principalmente a essas questões locais (mas 
não só), o cidadão tem a proximidade física da ocorrência dos fatos 
de interesse ambiental e tecnologia capaz de produzir os registros. 
Além disso, mesmo os rincões mais afastados têm sido fiscalizados 
por indivíduos que neles têm interesse, tais quais populações indí-
genas, quilombolas, ribeirinhos, pequenos extrativistas e agriculto-
res e pescadores artesanais, mesmo antes do desenvolvimento das 
tecnologias em comento. Tais tecnologias são apenas formas de se 
consolidar como prova o que muitas vezes dependia de testemunho 
pessoal. A documentação em vídeo permite uma maior aproximação 
do ocorrido por aqueles que são responsáveis pela tomada de deci-
são, como os membros do judiciário ou dos órgãos fiscalizatórios da 
administração pública (RICCIO et al., 2016 e 2018).

Ao se lidar com situações que envolvem direitos transindividuais 
e coletivos como os que se referem à questão ambiental, os afetados 
localmente costumam ser os maiores prejudicados em função do as-
pecto da proximidade. O despejo de lixo em local irregular afeta o meio 
ambiente de uma forma geral com a poluição de lençóis freáticos, acú-
mulo de matéria em decomposição capaz de produzir gases tóxicos e 
do efeito estufa, etc.. Porém, são os vizinhos desses locais que sofrem 
os efeitos mais imediatos da contaminação do solo, do mal cheiro, 
da presença de animais considerados pragas, como ratos, baratas e 
escorpiões, por exemplo.

Em virtude disso é clara a existência de razões para a autodefe-
sa do cidadão em questões ambientais. Essa defesa deve ser dotada 
de meio capaz de produzir efeitos e deve ser realizada de maneira 
proporcional. Nos dizeres da lei penal registra-se: Art. 25 - Entende-se 
em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios neces-
sários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 
outrem (BRASIL, 1940). A questão consiste em saber se os meios que 
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se aventa, baseados no registro em vídeo de violações ambientais, 
adequam-se à possibilidade de proteção de direitos ambientais de 
forma moderada atual ou iminente. Isso é algo que se abordará com 
maior atenção na seção 2.

O que se salienta nessa seção é a facticidade da defesa social 
ou cidadã das questões ambientais. Percebe-se que a existência de 
ONGs relacionadas às questões ecológicas é assunto de certa trivia-
lidade. São inúmeras e algumas têm grande poder de repercutir suas 
pautas, como a WWF ou o Greenpeace. Tais ONGs têm se utilizado 
de forma recorrente de imagens e vídeos na denúncia de violações, 
na educação ambiental e em estratégias de advocacy. Existe há dé-
cadas uma estratégia de comunicação e uso de recursos de vídeo de 
qualidade profissional por parte de tais personagens. A situação de 
mudança ocorre com a possibilidade de que o acesso a ferramentas 
de produção e transmissão de vídeo tenha chegado aos atingidos pe-
las violações ambientais. Não se trata exclusivamente da possibilidade 
de que a sociedade organizada realize a defesa de direitos de outrem, 
uma espécie de “vigilantismo ambiental”, termo utilizado de forma pe-
jorativa por seus detratores. Trata-se da possibilidade de que os pró-
prios atingidos por violações possam exercer autodefesa de direito seu 
e de outrem. A ubiquidade (GREGORY, idem) das formas de se produ-
zir vídeos, que se agigantou com as câmeras e a internet em celulares 
é uma arma de potencial nunca visto e que precisa ser apropriada pelo 
cidadão de forma a se equilibrar a balança no que se refere à vigilância.

Quando o Estado, as grandes corporações, a mídia tradicional 
ou até mesmo as grandes ONGs relacionadas à questão ambiental 
pautam o noticiário sobre meio ambiente, o cidadão encontra-se em 
uma posição subjetiva subalterna de crise. Ele se vê representado e 
mediatizado conforme ressaltam HARDT e NEGRI (2014). Representa-
do inclusive de forma ainda mais insuficiente em virtude de que no caso 
das corporações, da mídia e das ONGs, tais representantes não terem 
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nem mesmo sido escolhidos por ele. A crise representativa apontada 
pelos autores é um problema bastante atual das democracias capita-
listas e se torna ainda mais relevante em virtude da guinada autocrática 
que se percebeu em diversos países, dentre eles o Brasil. 

Ainda que a leitura feita pelos professores da universidade 
Duke talvez tenha sido otimista em relação ao que se desenrolaria 
após a primavera árabe, no sentido de um aprimoramento dos me-
canismos de democracia direta, a leitura da crise de representação 
e as soluções apontadas são certeiras e coincidem com o que se 
defende nesse texto. O outro ponto que merece atenção diz respeito 
ainda mais direto ao que esse texto se refere. Afinal, outra das figuras 
subjetivas de crise apontadas pelos filósofos políticos citados é a 
mediatização. O cidadão mediatizado é aquele que tem acesso a in-
formações e discursos apresentados por terceiros e, exclusivamente 
através deles, forma sua opinião.

A existência de uma lógica capitalista na exploração do meio 
ambiente exige que se tome o controle do fluxo informacional. Ao 
contrário da publicidade que se veicula de forma incessante na TV 
brasileira, o “Agro” não é pop. Porém, assim como outros ramos do 
capital, o agronegócio detém o controle do “tech”. Além da tecnolo-
gia, o capital, representado pelo Agro, pela indústria e pelo extrativis-
mo tem acesso à mídia. Ainda que a mídia organizada exerça através 
do jornalismo algum controle e denúncia da questão ambiental, são 
esses mesmos órgãos da mídia institucionalizada que, para seu fi-
nanciamento, veiculam propaganda do capital. Essa questão pode 
resultar em uma dúvida quanto à capacidade da mídia se manter 
totalmente imparcial em denunciar seus financiadores. Além disso, 
mesmo quando isenta, os veículos em que a informação transita, 
jornais, revistas, canais de televisão, estão abertos a transmitir con-
teúdo promocional através de propagandas pagas as quais podem 
contradizer o jornalismo e criar desinformação.
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Outro ponto importante refere-se ao fato de que a mídia tradi-
cional tem perdido força frente às possibilidades das mídias sociais 
de alavancagem de discursos, entre eles o discurso do capital. Os 
grandes poluidores detêm produção profissional de conteúdo de mídia 
e são early adopters de toda a tecnologia de comunicação através de 
social media. Faz-se, portanto, mais do que nunca necessária a partici-
pação democrática na produção do conteúdo e não só no consumo de 
informação. Vive-se a era da informação e a importância desse capital 
social determina que o cidadão lute contra a mediatização e a repre-
sentação no que se refere à questão ambiental.

2. O USO DO CONCEITUAL DA BIOPOLÍTICA 
COMO FERRAMENTA NO ENFRENTAMENTO 
DA QUESTÃO AMBIENTAL

Ao se abordar o conceitual da biopolítica como instrumento de 
gestão da plataforma ambiental, entra-se em um debate denso que 
ainda não foi amplamente explorado. Por isso é conveniente a revisão 
das literaturas apontadas na revisão bibliográfica que se aponta ao 
final desse texto para que se possa fazer a ligação que se pretende 
entre  questões de biopolítica, democracia e vigilância.

O intuito da presente seção consiste em trazer o debate da 
vigilância por tecnologia de vídeo buscando verificar como se pode 
através dela  deixar de ser o prisioneiro e se tornar o guarda. Isto é, 
vamos nos utilizar de conceitos de biopolítica, biopoder e vigilância 
como vistos por FOUCAULT (1987 e 2008) e pensar sobre questões 
relacionadas à privacidade e uso de mídia conforme RODOTÀ (2008). 
Tratar-se-á da liberdade de informação e sua relação com a imprensa 
e mídia em geral (PELUSO, 2003), extrapolando-se tais valores para 
as relações que possam se fazer com as mídias sociais da atualidade. 
Deve-se lidar também com os aspectos específicos do uso de vídeo 
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que fazem dele uma linguagem cujo domínio não é imediato, apesar 
da familiaridade que temos com as câmeras e com as telas. Nesse 
aspecto específico desenvolvem-se as pesquisas de  SHERWIN (2011) 
e de RICCIO et al. (2016). 

Em que pese nos apoiarmos em conceitos de outros autores as 
conclusões a que se chega partem exclusivamente de uma interpreta-
ção autoral desses conceitos. Cumpre ressaltar da mesma forma que 
declaram HARDT e NEGRI (idem) no título de sua obra que esse texto 
também não é um manifesto. Principalmente em virtude de seu autor 
ter muito menos características revolucionárias que o Professor Negri. 
Contudo, assim como defendido pelos citados autores, importa não 
perdermos a capacidade de nos indignar (idem, p. 51). A indignação 
pode não ser suficiente, mas é o primeiro passo para reagir a abusos 
contra nossos direitos. E talvez, o segundo passo seja identificar ma-
neiras de reagir. E é uma forma de reagir que esse texto busca analisar 
- a videovigilância por parte dos cidadãos.

As obras de Foucault têm grande importância para a análise 
das questões de poder. Em especial, as obras aqui referenciadas no 
parágrafo inicial desta seção tratam da biopolítica, do biopoder e da 
vigilância. Em Segurança, território e população (FOUCAULT, 2008) em 
aula ministrada em 11 de janeiro de 1978, Foucault afirma:

(...) afinal de contas, para de fato garantir essa segurança é 
preciso apelar, por exemplo, para toda uma série de técnicas 
de vigilância, de vigilância dos indivíduos, de diagnóstico do 
que eles são, de classificação de sua estrutura mental, da sua 
patologia própria, etc., todo um conjunto disciplinar que vice-
ja sob os mecanismos de segurança para fazê-los funcionar 
(FOUCAULT, 2008, p. 11).

Nesse trecho, fica clara uma relação existente entre vigilância e 
segurança. Na obra de Foucault o poder exercido sobre a espécie hu-
mana é, em uma explicação extremamente generalista, chamado por 
ele de biopoder. Para esse autor é através da biopolítica que se exerce 
o biopoder sobre uma população. 
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A grande perspectiva sobre a vigilância, como forma de se ga-
rantir a segurança, relaciona-se à forma como um poder soberano 
exerce sobre uma população, em um determinado território, um con-
trole disciplinar de seus corpos. Trata-se de uma tecnologia de controle 
de poder que se exerce sobre o conjunto da população, enquanto a 
soberania se exerce sobre um território e a disciplina sobre os corpos 
dos indivíduos (idem, p.16).

Existe, portanto, nas obras aqui relacionadas de Michel Fou-
cault uma grande preocupação sobre o poder exercido como forma 
de soberania estatal. A biopolítica em Hardt e Negri tem um outro viés. 
Trata-se da biopolítica como oposição ao biopoder tradicional ou da 
biopolítica como forma de contrapoder democrático (HARDT e NEGRI, 
2014). Cumpre citar: 

A biopolítica precisa de armas de coerção à sua disposição, 
além dos recursos providos pela lei nacional e internacional, 
para construir contrapoderes. Os contrapoderes democráticos 
devem ser capazes de forçar as corporações e os Estados-na-
ção a abrir acesso ao comum, a dividir a riqueza equitativamen-
te (para que todos possam satisfazer suas necessidades bási-
cas), e a reparar os danos causados aos sistemas sociais e ao 
planeta. (HARDT e NEGRI, 2014, p.85)

Além disso, como tratamos de poder estatal em um contexto de-
mocrático devemos lidar com limites e controle. RODOTÀ et al. (2008) 
é claro em dizer que segurança e privacidade não são valores opostos. 
A relação que existe entre o incremento da segurança e a diminuição 
da privacidade não deve em uma democracia ser direto. Digo mais: 
se acontece a diminuição da privacidade, em certo ponto existe uma 
diminuição da segurança. Essa diminuição seria da segurança de que 
o indivíduo tem defronte ao Estado. Ou seja, tratar-se-ia da diminuição 
da segurança de se viver em um Estado democrático de direito.

É desse entendimento que parte-se nesse texto para o uso da 
vigilância em vídeo como arma de contrapoder democrático. A leitura 
das figuras de crise subjetiva de Hardt e Negri é perfeita, ainda que 
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a resposta por eles apontada ao problema de desconstitucionalis-
mo e um posterior neoconstitucionalismo não nos agrade. Para um 
maior detalhamento das figuras subjetivas da crise, quais sejam, o 
endividado, o mediatizado, o securitizado e o representado sugere-
se a leitura do texto original dos autores. Não cabe no espaço deste 
texto explicitar cada uma dessas figuras. Contudo as três últimas têm 
grande relação com o debate que se deseja desenvolver. 

Os autores referem-se ao fato dos cidadãos encontrarem-se em 
uma crise de ausência de valores de democracia em virtude de terem 
problemas com a obtenção de informação (mediatizados), de se en-
contrarem sujeitos a intensa vigilância estatal, sendo tratados como 
prisioneiros para sua própria segurança (securitizados) e de depende-
rem fortemente de seus representantes eleitos em tudo que se refere 
ao governo e a administração pública (representados). O que se per-
cebe é que as possibilidades oferecidas pela tecnologia de vídeo digi-
tal, somadas à tecnologia de internet móvel promovida pela telefonia 
celular podem permitir avanços democráticos no que se refere a esses 
três aspectos de crise subjetiva.

É lógico que não se pode olvidar as possibilidades de vigilância 
sobre o cidadão que a internet móvel somada a redes sociais e 
sistemas de localização por GPS possibilitam. Cathy O’NEIL (2021) 
e Shoshana ZUBOFF (2020) foram bastante didáticas ao demonstrar 
as relações entre os algoritmos que possibilitam as redes sociais e a 
vigilância de dados promovida em favor do capitalismo. O uso dos 
smartphones tem relação umbilical com o fornecimento de tais dados 
em redes sociais. Contudo, como defendem Hardt e Negri, é possível 
obter algum controle da tecnologia e dar destinação democrática a ela.

Essa destinação democrática consistiria na possibilidade do uso 
do vídeo como forma de autodefesa. Essa autodefesa que consiste no 
uso de meios moderados e aptos a produzir o resultado pretendido 
encaixa-se perfeitamente com a possibilidade de se filmar violações 
ambientais. Isso, por que mesmo que tais filmagens possam ferir di-
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reito individual de terceiros, seu uso moderado, por parte de atingidos, 
como forma de proteção de direito próprio ou de outrem vai coincidir 
de forma evidente com a possibilidade de legítima defesa ou talvez 
estado de necessidade, excludentes de ilicitude permitidas pelo orde-
namento brasileiro.

Ainda no aspecto jurídico, não existem dúvidas da adequação 
do uso de vídeo como prova nos processos que correm perante as cor-
tes pátrias. O ordenamento permite um rol aberto de tipos de provas e 
a limitação das mesmas se dá em função quase que exclusivamente 
de serem ou não provas lícitas. Para uma melhor compreensão desse 
ponto sugere-se a leitura de RICCIO et al. (2016), pois o desenvolvi-
mento da questão probatória exige um detalhamento que supera os 
limites desse texto.

Já a democratização do uso do vídeo tem sido demonstrada por 
ativistas e ONGs em especial no que se refere à questão da violência 
policial por parte do Estado. Talvez a mais conhecida dessas ONGs 
seja a WITNESS (GREGORY, 2011) que surge da ideia do músico Pe-
ter Gabriel em razão da mobilização popular e repercussão social da 
filmagem da agressão de Rodney King, motorista negro, por policiais 
brancos que foram inocentados. A divulgação do vídeo da agressão 
somada ao julgamento que demonstrou o racismo existente na socie-
dade norte-americana resultou em tumultos na cidade de Los Ange-
les promovidos pela população descontente. Tais tumultos do ano de 
1992 geraram prejuízos milionários e demonstraram o poder do vídeo 
como ferramenta de mobilização e produção de provas.

Cientes desses fatos inúmeros ativistas e ONGs têm usado ví-
deo como estratégia de advocacy. No que se refere à questão am-
biental, a produção de documentários tem sido uma arma eficaz para 
organizações como a WWF ou o Greenpeace para obter apoio para 
suas ações, inclusive no aspecto financeiro.
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Contudo, o que a ubiquidade das câmeras em telefones celula-
res permite é algo bastante diferente. Permite-se que violações a direi-
tos, em especial, para fins deste texto, os crimes ambientais possam 
ser registrados e divulgados por qualquer do povo, pelo próprio atingi-
do. Isso o transforma e faz que ele deixe de ser mediatizado, em virtude 
de produzir a própria informação. Com a divulgação do fato no local, 
em tempo real, o ambientalista, ou o atingido pode buscar a garantia 
de sua segurança e a produção de informação sem intermediários. 
Com um trabalho de divulgação eficiente ele pode até mesmo pautar 
a mídia tradicional. 

Outro aspecto diz respeito à figura do securitizado. A produção 
de vídeos de violações funciona como uma arma do cidadão para a 
produção de sua própria segurança. Ao filmar a violação da lei ambien-
tal ele passa a exigir o seu cumprimento através da pressão midiática, 
ou da utilização do vídeo como prova da violação, permitindo que ele 
possa exigir a reparação do dano perante o judiciário, exigir a atuação 
fiscalizadora do Estado ou até produzir repercussão internacional que 
imponha a pressão da comunidade de nações sobre os mecanismos 
nacionais de proteção ambiental. Serve ainda como escudo daquele 
que produziu a prova que não pode mais ser silenciado pelo uso da 
violência ou do poder econômico do criminoso.

Por último, percebe-se o potencial de se combater a figura do 
representado. Afinal é o próprio afetado que atua sem a necessidade 
de se esperar pela atuação de seus representantes, sejam eles o Esta-
do, sejam eles as organizações não governamentais. Trata-se do uso 
de métodos diretos de defesa proporcionais ao dano causado com os 
quais pode-se exigir contrapartida em uma democracia em face dos 
representantes caso eles sejam lenientes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática do meio ambiente, embora presente tanto no debate 
nacional quanto internacional, passa por uma dicotomia: se por um 
lado se avança nas medidas necessárias para sua preservação, por 
outro, esbarra em barreiras e viabilidade - também do ponto de vista 
econômico - para sua vigilância e implementação. Em especial se qui-
sermos tratar da questão da vigilância ambiental através de um olhar 
mais participativo e democrático.

Percebe-se do exposto que existe uma possibilidade de rever-
são do uso da tecnologia para fins mais democráticos, que encaixa-se 
com as possibilidade de autodefesa permitidas pelo Estado de direito 
e que tem grande potencial para a defesa do meio ambiente. Essa 
possibilidade se dá em virtude da apropriação da tecnologia apesar 
de eventual ideologia que esteve associada a seu uso ou por trás do 
surgimento da mesma. 

ONGs, como a WITNESS citada na seção anterior, encontram-se 
no Brasil e no mundo inteiro e já mudaram sua forma de atuação. O 
escopo dessa ONG está voltado para a questão da violência policial, 
mas lições podem ser aprendidas com ela e levadas para o âmbito da 
defesa da natureza. Essa ONG alterou seu escopo inicial que era dar 
câmeras para as pessoas e entendeu que o mais importante hoje é 
dar treinamento para o uso do equipamento que o cidadão já possui. 
A percepção de que a ferramenta tecnológica hoje está tão difundida 
que perdeu importância perante a técnica de uso permite que os re-
cursos sejam melhor utilizados e possa-se pensar em aspectos como 
a segurança ou a defesa jurídica daqueles que produzem os vídeos.

Esse texto também vai por esse caminho. Entende-se que a 
tecnologia está presente e que seu uso atual tem tido em vários as-
pectos um viés autoritário. Em que pese se perceber que a tecnologia 
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de vídeo teve desde sua criação possibilidades fantásticas, tendo sido 
responsável pelo surgimento de todo um potencial artístico que soma-
do às artes clássicas fez surgir a chamada sétima arte, não nos permi-
te esquecer que desde o início a tecnologia se voltou para as práticas 
de vigilância, sendo responsável também pelo surgimento de todo um 
ferramental (CCTV)2 voltado para a vigilância. A preocupação quanto 
ao uso estatal de ferramentas de vigilância é aspecto que não pode 
ser esquecido e além do já clássico texto de Rodotà antes citado, 
deve ser preocupação no âmbito nacional. Várias cidades brasileiras 
são dotadas de sistemas públicos ou de PPPs3 que exercem a video-
vigilância de seus cidadãos. Sobre os problemas da videovigilância 
pelo Estado também não é possível nos estendermos nesse texto, 
mas sugere-se para a percepção da grandeza dos problemas a obra 
“Todos os olhos” de CARDOSO (2014).

O que se defendeu nesse texto é que mesmo o uso de ferra-
mentas de vídeo para a vigilância pode e deve ser apropriado para 
fins democráticos que podem servir de contramedidas contra o de-
créscimo da legitimidade das democracias representativas atuais e 
também para a defesa de direitos coletivos e transindividuais impor-
tantes por parte dos próprios atingidos e vítimas como no caso da 
defesa do ecossistema.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

Trabalho que estudou o programa de gestão de resíduos da empresa Vivo, 
que tem por objetivo a reciclagem de equipamentos eletrônicos denomina-
do: “Recicle com a Vivo”, e que faz parte do programa de sustentabilidade 
da empresa, dentro de seu alinhamento estratégico que adota critérios ESG. 
Iniciativa anterior a implementação do Acordo Setorial para Implantação de 
Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de Uso Doméstico 
e seus Componentes previsto no Decreto Federal nº 10.240/20 que viabilizou a 
Logística Reversa obrigatória desse material nas diretrizes da PNRS. Dividido 
em duas etapas, o trabalho abordou o projeto e seus resultados mais signi-
ficativos, e como a iniciativa (privada) contribuiu para a gestão dos resíduos 
eletrônicos e a promoção da economia circular antes mesmo da existência de 
uma política pública específica. Em uma segunda análise, estudou o Acordo 
Setorial e suas diretrizes permitindo a compreensão de como a política pública 
realiza seu objetivo principal, qual seja, gestão de resíduos e reinserção na ca-
deia produtiva. A metodologia empregada foi análise bibliográfica, legislativa e 
do programa “Recicle com a Vivo” para reciclagem de equipamentos eletrôni-
cos sob a ótica do Acordo Setorial para Implantação de Sistema de Logística 
Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de Uso Doméstico e seus Componen-
tes em consonância com a avaliação obtida em outros estudos que têm os 
equipamentos eletroeletrônicos como principal objeto de estudo, assim o rela-
tório The Global E-waste monitor fez parte da bibliografia escolhida permitindo 
compreender o caminho que a gestão de resíduos vem seguindo, obedecendo 
a linha de corte do período entre 2017 e 2020.

Palavras-chave: Gestão de Resíduos; PNRS; e-waste; consumo; eletrônicos.
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ABSTRACT 

Work that studied the Vivo company’s waste management program, which aims 
to recycle electronic equipment called: “Recycle with Vivo”, and which is part of 
the company’s sustainability program, within its strategic alignment that adopts 
criteria ESG. Initiative prior to the implementation of the Sectoral Agreement for 
the Implementation of a Reverse Logistics System for Home Use Electronic Pro-
ducts and their Components, provided for in Federal Decree No. 10.240/20, whi-
ch made the mandatory Reverse Logistics of this material feasible in the PNRS 
guidelines. Divided into two stages, the work addressed the project and its most 
significant results, and how the (private) initiative contributed to the management 
of electronic waste and the promotion of the circular economy even before the 
existence of a specific public policy. In a second analysis, it studied the Sectoral 
Agreement and its guidelines, allowing an understanding of how public poli-
cy achieves its main objective, which is, waste management and reinsertion in 
the production chain. The methodology used was bibliographic and legislative 
analysis and the “Recycle with Vivo” program for recycling electronic equipment 
under the perspective of the Sectoral Agreement for the Implementation of a 
Reverse Logistics System for Household Electronics Products and their Com-
ponents in line with the obtained evaluation in other studies that have electronic 
equipment as the main object of study, the report The Global E-waste monitor 
was part of the chosen bibliography allowing us to understand the path that 
waste management has been following, following the cut-off line for the period 
between 2017 and 2020.

Keywords: Waste Management; PNRS; e-waste; consumption; electronics.



215S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

Que estamos em uma crescente vertiginosa em nossos avanços 
tecnológicos, científicos, econômicos e culturais já não é fato novo. A 
sociedade, desde as revoluções industriais, avançou cada vez mais, 
tanto na esfera tecnológica e científica quanto nas relações políticas, 
econômicas e culturais. 

O crescimento do poder econômico da sociedade como con-
sequência de sua evolução natural, também ocasionou um aumento 
do consumo, seja de itens para subsistência até aqueles por simples 
prazer. Pensando nessa modificação em nosso padrão de consumo, 
podemos observar que itens antes consumidos por necessidade e que 
tinham sua durabilidade estendida, hoje são descartáveis. Mas não 
que o processo produtivo tenha evoluído bastante ao ponto de pos-
sibilitar a produção em larga escala de itens menos custosos. Ainda 
não adquirimos a capacidade de produzir de forma consciente ou não 
queremos nos preocupar com isso de forma proposital.

E mais do que isso, ainda não temos a cultura de descartar pen-
sando na utilização, ou seja, a possibilidade de reciclar aquilo que já 
não nos serve mais, e assim criamos uma montanha de lixo eletrônico, 
o E-Waste, que preferimos destinar para outro continente do que dar a 
destinação correta e reaproveitável.

Para tanto, a abordagem a seguir estará focada na Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, seus instrumentos e mecanismos de ges-
tão de resíduos, onde serão debatidos seus conceitos mais importan-
tes e as ferramentas por ela instituída que possibilitam a gestão dos 
resíduos sólidos. É fundamental ainda que seja realizada uma delimita-
ção do tipo de resíduo para a análise, dessa forma, o estudo focará no 
lixo eletrônico. O mesmo evidenciado no artigo 33 inciso VI da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentado pelo Decreto 10.240 de 
12 de fevereiro de 2020.
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Assim, usando uma metodologia de análise bibliográfica a res-
peito do tema foi possível observar a questão do lixo eletrônico, en-
tendendo a problemática causada pelo seu descarte descontrolado, 
e buscar diálogos entre o que é necessário ser feito, o problema exis-
tente e a legislação pertinente. Neste sentido surge a necessidade de 
observar programas de iniciativa privada que atendem estes requisitos 
da lei, mesmo que anteriores a ela. O programa “Recicle com a Vivo” 
para reciclagem de equipamentos eletrônicos e que faz parte do pro-
grama de sustentabilidade da empresa, existe desde 2006, e realiza 
relatórios anuais com os resultados da coleta e reaproveitamento do 
material arrecadado em seus postos.

De acordo com o Relatório The Global E-Waste Monitor, de 
2020, no ano de 2019, dos 53.6 milhões de toneladas de lixo eletrônico 
(REEE - resíduos de equipamentos eletroeletrônicos) gerado no mun-
do, apenas 9.3 milhões de toneladas o equivalente a 17.4% passaram 
por algum processo de gestão (reciclagem, reaproveitamento ou des-
tinação final de acordo com sua composição). Isso significa dizer que 
82,6% desses eletrônicos foram descartados incorretamente. 

O ciclo de vida desses produtos é potencialmente danoso des-
de seu início com a extração de recursos pré-produção que utilizam 
insumos como ferro, plástico e alumínio, até chegar a ponto de con-
sumo, passando por inúmeros processos de modificação, produção, 
transporte e distribuição. Esses resíduos constituem passivo ambiental 
ignorado pela maioria dos fabricantes além de exigir conhecimento 
tecnológico específico para sua gestão.

A última fase, o uso, se encerra quando o consumidor entende 
que o produto não mais lhe assiste, e decide descartar. E, nesse exato 
momento, a gestão desses resíduos se faz necessária. O projeto em 
análise coletou no mesmo ano de 2019, mais de 6 toneladas de equi-
pamentos eletrônicos de seus clientes, o equivalente a 113.140 itens 
em seus postos de coleta instituídos em suas lojas ou recolhidos dire-
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tamente nos locais onde presta o serviço. Desse número total, mais de 
quinhentas toneladas foram recicladas e outras mais de quatrocentas 
foram reutilizadas e por fim, apenas uma tonelada foi para os aterros. 
Números que vem crescendo a cada ano demonstrando que o projeto 
tem garantido bons resultados, exatamente o que se pretende estudar 
com base na bibliografia escolhida dentro da linha de corte 2017/2020. 
Neste sentido o objetivo do trabalho é aprofundar o estudo a respeito 
das possibilidades existentes e previstas na Política Nacional de Re-
síduos Sólidos instituída pela lei nº 12.305/10 e de que forma suas 
diretrizes contribuem para a problemática. 

1.  RESÍDUOS ELETRÔNICOS

A escolha por esse resíduo é em razão de sua relevância e 
por ser aquele com maior potencial gerador de danos desde sua 
fabricação até sua destinação final, além de estar no topo dos bens 
mais consumidos em todo o mundo. O lixo eletrônico, ou e-waste se 
tornou o grande algoz da modernidade. Pode ser conceituado como 
equipamentos eletroeletrônicos (EEE - Electrical and Electronic Equi-
pment) que possuem circuitos, componentes elétricos, funcionando 
a bateria ou não tais como: utensílios básicos de cozinha, brinque-
dos, dispositivos para ouvir música, câmeras, telefones celulares ou 
laptops. De uso doméstico ou comercial, no todo ou em parte já que 
o componente eletrônico pode se limitar a apenas um acessório do 
produto, e que são descartados por seus donos sem a intenção de 
reutilização e o devido tratamento, seja para uma futura reciclagem 
ou para simplesmente destinar ao local correto em razão do potencial 
danoso de alguns de seus componentes que podem gerar contami-
nações (BALDÉ et al., 2020, p. 18-19). 
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O Relatório Global E-Waste Monitor, por exemplo, na tentativa 
de apresentar um panorama da situação em várias regiões do mundo, 
divide em categorias o lixo eletrônico, que podem ser: equipamentos 
de troca de temperaturas, telas e monitores, lâmpadas, equipamentos 
de grande porte, equipamentos de pequeno porte e equipamentos de 
telecomunicações. Essa categorização leva em conta o tempo de vida 
do item, que reflete: na quantidade de itens descartados, seu valor 
econômico, impacto em potencial para o meio ambiente e para a saú-
de e a logística para uma reciclagem que será específica para cada 
categoria (BALDÉ et al., 2020, p. 19).

Uma pesquisa realizada no ano de 2020 pela Fundação Ge-
túlio Vargas – FGV, através do Centro de Tecnologia de Informação 
Aplicada (FGVcia), destaca que existem 424 milhões de dispositivos 
em uso no Brasil entre computadores, tablets e smartphones. Dados 
importantes que contribuem para uma análise histórica da evolução 
do consumo de equipamentos eletrônicos no Brasil. E informam que, 
atualmente, são vendidos quatro celulares para um aparelho televisor 
e nove computadores a cada dez habitantes, o que corresponde a 
90% per capita, num total de 190 milhões de computadores. Dei-
xando claro o processo de transformação digital que a sociedade 
moderna atravessou nos últimos tempos. 

Dados que em comparação com os levantados em períodos 
anteriores demonstram o tamanho do problema. Em 2008, a propor-
ção era de um computador para cada quatro habitantes, o equiva-
lente a 25% per capita correspondente a 50 milhões desses equi-
pamentos, em 2012 outro salto, para 100 milhões, o equivalente a 
50% per capita, ou seja, um computador para cada dois habitantes 
(MEIRELLES, 2020, p. 83-84).

Os smartphones, um dos vilões das trocas prematuras, vêm 
desbancando os computadores ao longo desse período, e, em 2009, 
o Brasil ultrapassou a marca de 100% per capita desses itens, com 
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200 milhões de aparelhos vendidos, pelo menos um aparelho celular 
por pessoa, o que, em 2019, representou a venda de 1,6 bilhões de 
celulares. Em 2020, segundo a pesquisa, tem-se mais de um aparelho 
celular por habitante (MEIRELLES, 2020, p. 87). 

Sem medo é possível afirmar que o Lixo Eletrônico é um proble-
ma do mundo moderno. Não era uma preocupação das gerações pas-
sadas utilizavam o mesmo item durante anos sem se preocupar com 
seu prazo de validade. A durabilidade dos bens de consumo, não era 
uma preocupação, pois existia a certeza de que serviriam pelo tempo 
que fosse necessário, ou mais. Não se pode da mesma forma descar-
tar a hipótese de que a geração de lixo, está intimamente relacionada 
à existência humana e ao seu desenvolvimento e por esse motivo a 
humanidade é alvo de seu próprio avanço tecnológico.

1.1 O ACORDO SETORIAL PARA GESTÃO 
DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

O processo de reciclagem do lixo eletrônico é complexo. Existe 
uma interdependência entre vários sujeitos, o principal obstáculo é a 
vontade política em viabilizar estes projetos de gestão e o fomento a 
uma responsabilidade pós consumo, que abrangeria o fabricante e 
o consumidor nos moldes da PNRS. O Acordo Setorial para Implan-
tação de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos 
de Uso Doméstico e seus Componentes assinado em 31 de outubro 
de 2019 com a consequente publicação em 2020 do Decreto Federal 
nº 10.240 possui esse fundamento. Ele busca viabilizar a Logística 
Reversa obrigatória desse material nas diretrizes da PNRS, prevendo 
alcance de todo o território nacional (mais de 400 municípios, com 
mais de 80 mil habitantes cada) e viabilizando o correto descarte 
dos equipamentos eletrônicos pelo consumidor ao dar a destinação 
e tratamento final para o resíduo. 
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Uma política pública que pode resolver equações traduzem 
dados alarmantes, já que no ano de 2017, o Brasil foi responsável por 
1,5 milhões de toneladas de produtos eletrônicos aproximadamente, 
e ainda, segundo estudos realizados para a avaliação dos possíveis 
impactos socioambientais do acordo setorial, foram gerados em 2016 
um total de aproximadamente 78,3 milhões de toneladas de resíduos 
sólidos, desse total, 58,4% foram destinados aos aterros sanitários; 
24,2% aos aterros controlados e 17,4% aos lixões . A justificativa para 
esse elevado número de resíduos sólidos destinados de forma incor-
reta é também a dificuldade encontrada pelo consumidor em des-
cartar o bem de consumo obsoleto ou inutilizado. A falta de locais 
apropriados para esse descarte é um desses fatores. Nas grandes 
cidades temos um volume significativo de itens elegíveis para esta 
recuperação que poderia não comportar a quantidade – ínfima – de 
projetos de gestão, e fora dos grandes centros, esses projetos nem 
mesmo conseguem germinar.

Mas em pouco tempo de sua implementação e ainda nos está-
gios iniciais já é possível observar seus efeitos, segundo a fonte ges-
tora do acordo, no ano de 2019, 384,5 toneladas de eletroeletrônicos 
foram recolhidos e 258 pontos de coleta foram instalados (SNIR, 2021).

Instrumento que traz a possibilidade de um produto antes ob-
soleto ser corretamente tratado e assim retornar a cadeia produtiva 
após passar pelo processo de reciclagem. O resultado seria a dimi-
nuição de itens potencialmente danosos descartados incorretamente 
nos aterros sanitários. 

O Brasil, em 2017 foi responsável por 1,5 milhões de toneladas 
de produtos eletrônicos aproximadamente, e ainda, segundo estudos 
realizados para a avaliação dos possíveis impactos socioambientais 
do acordo setorial em análise, geramos em 2016 um total anual de 
aproximadamente 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos, des-
se total, 58,4% foram destinados aos aterros sanitários, 24,2% aos ater-
ros controlados e 17,4% aos lixões.
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Talvez a resposta para esse alarmante número de resíduos só-
lidos destinados de forma incorreta, seja a dificuldade de o próprio 
consumidor descartar o produto obsoleto ou inutilizado. Não dispo-
mos de locais apropriados, o que é ainda mais visível em grandes 
cidades, onde a população é mais densa e por consequência o nú-
mero de itens descartados é proporcional. E sem deixar de lado o 
aumento do consumo.

A grande sacada do instrumento é possibilitar que o produto 
antes obsoleto possa ser corretamente tratado e que seja possível o 
seu retorno após passar por um processo de reciclagem. E assim seria 
possível diminuir a quantidade de produtos eletrônicos descartados 
incorretamente nos aterros sanitários. Se há o retorno de um material 
reciclado para o ciclo produtivo temos por consequência um menor 
consumo e sobrecarga do meio ambiente como fornecedor de matéria 
prima, um estímulo para o ideal de sustentabilidade ao passo que os 
fabricantes se comprometeriam em garantir maior eficiência de seus 
produtos e por último evitaria o descarte incorreto de itens que são 
nocivos ao meio ambiente e saúde.

Em se tratando de reciclagem e como esta contribui para todo 
o ideal da logística reversa, podemos observar sua importância ao 
entender que esse material descartado corretamente, tem como sua 
destinação a reentrada no ciclo produtivo. O que seria uma atuação 
importante em vários aspectos. 

Ao se trabalhar com cooperativas e recicladores, o que acaba 
gerando emprego e renda, teríamos um melhor tratamento desse ma-
terial, e que ao serem processados adequadamente evitam a extração 
de matéria prima e o descarte incorreto. Menos pressão ambiental so-
frida em dois aspectos e um viés social importante. E lembrando que 
a própria lei define a logística reversa em seu inciso XII do Art.3º como 
um instrumento de desenvolvimento econômico e social justamente 
por este motivo.
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Valendo como observação a importante função dos catadores 
e recicladores para que se atinja o ideal da PNRS quando enten-
demos que estes são os que primeiro tem contato com o material 
descartado, e são eles os responsáveis pelo tratamento inicial que o 
produto sofrerá.

Do ponto de vista econômico, permite um menor valor agregado 
ao produto, geração de emprego, e de certa forma, economia aos co-
fres públicos se pudermos compreender que os sujeitos acima citados 
se encarregam de parte do transporte desse material para as indústrias 
responsáveis pelo seu reaproveitamento, e assim, o que não foi corre-
tamente descartado nos pontos de coleta pelo consumidor ainda tem 
a chance de ter uma destinação final adequada.

Em todo caso, foi possível compreender que a PNRS tem pa-
pel fundamental no combate à obsolescência programada. Se por um 
lado a legislação ainda precisa amadurecer, e concretizar o que é ainda 
uma tentativa de inserir no ordenamento a tratativa, nos moldes do que 
já é observado na legislação europeia, por outro, existem dispositivos 
de mais de uma década que podem contornar os seus efeitos. Uma 
correta e eficaz gestão dos resíduos contribui para uma destinação 
final adequada dos reflexos da obsolescência. 

Essa é a importância de políticas públicas, como a PNRS, a 
garantir tais direitos – a um meio ambiente sadio dentro da noção inter-
geracional – trazendo solução à era moderna: os resíduos provenien-
tes do processo de massificação do consumo e da obsolescência, ou 
seja, mesmo que seja difícil dissociar o crescimento econômico dos 
impactos ambientais, porventura gerados, há que se dar efetividade 
aos princípios constitucionais.
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2. PROGRAMA “RECICLE  
COM A VIVO” E A GERAÇÃO  
DE RESÍDUOS X ECONOMIA CIRCULAR:

Como mencionado o projeto “Recicle com a Vivo” existe desde 
2006 segundo dados da própria empresa, este trabalho se concentrará 
apenas no período compreendido entre 2017 e 2020 por questões di-
dáticas. No primeiro ano em análise foram recolhidos 86 mil aparelhos, 
o equivalente a 12 toneladas de eletrônicos (aparelhos celulares no pro-
grama Vivo Renova) e que somados a anos anteriores, ou seja, soman-
do aos números obtidos desde o início do programa (2006), foram re-
colhidas mais de 250 mil unidades (RELATÓRIO, 2017). Esse programa 
é possibilitado pela logística reversa implementada pela empresa, que 
recolhe em pontos de coleta em suas lojas para que os clientes consu-
midores possam depositar seus equipamentos obsoletos ou não mais 
desejados. São recolhidos nestes pontos não somente os aparelhos 
telefônicos, mas também as baterias e seus acessórios que em 2017 
somaram 450 toneladas de itens recolhidos, que após passar por tria-
gem foram ou recuperados ou destinados a sua finalização final correta. 

E se for observado o resultado alcançado com este projeto é 
possível enxergar o benefício proporcionado pela iniciativa. Em 2017, 
122 mil aparelhos – equivalente a 8,1 toneladas de aparelhos foram 
recolhidos, no ano seguinte, as urnas receberam 5,0 toneladas de 
equipamentos, o equivalente a 76,6 mil itens. Já em 2019 esse número 
cresceu 25% em relação ao ano anterior, com um total de mais de 
113 mil itens recolhidos, o equivalente a 6,6 toneladas. E no ano de 
2020 o recolhimento de 88 mil aparelhos, ou 7,6 toneladas. Tais dados 
são provenientes dos relatórios anuais da empresa e levam em con-
sideração o programa “Recicle com a Vivo” e apenas a captação de 
aparelhos celulares e seus acessórios, mas ainda há o recolhimento 
de equipamentos eletrônicos proveniente da telefonia fixa e do serviço 
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de televisão a cabo. Esses dados são muito importantes quando ana-
lisados em comparação com os que foram levantados pelo Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS onde a estima-
tiva foi de que das 62,8 milhões de toneladas de lixo produzidas em 
2018, apenas 1,67 seguiu para a destinação correta (SNIS, 2019, p. 
92), e embora não se tenha uma ideia da quantidade de eletrônicos 
que compõem este total, em uma sociedade onde este resíduo supera 
os índices de venda em relação a outros itens, é fácil compreender a 
magnitude do problema. Mais fácil ainda se pudermos observar os 
dados levantados pelo Relatório Global e-Waste Monitor de 2020 onde 
pode ser observado que o lixo eletrônico produzido no mundo chegou 
a 53.6 milhões de toneladas, o correspondente a 7.3 kg per capita. E 
a tendência é que esse valor chegue a 74.7 milhões de toneladas até 
2030. Isso devido à curta vida útil dos produtos e a impossibilidade de 
reparo ou possibilidade de troca de componentes (BALDÉ et al., 2020, 
p. 13), ou seja, pela obsolescência1.

A análise anterior, descrevendo o total anual recolhido entre os 
anos de 2017 e 2020, permite chegar próximo de 500 mil aparelhos o 
que corresponde a 27,3 toneladas aproximadamente, algo expressivo 
quando observamos em comparação o resultado obtido pelo Relató-
rio Global E-waste Monitor de 2017 que no ano de 2016 foram gera-
dos aproximadamente 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico, o 
equivalente a 4.500 Torres Eiffel. Expressivo, pois o relatório leva em 
consideração dados globais, enquanto o programa da empresa de 
telefonia, tem caráter nacional e pontual pois não é em toda região 
que pode ser encontrado um ponto de coleta. Mas demonstrar que ini-

1 A obsolescência pode ser admitida como ferramenta econômica que estimula o consu-
mo, contribuindo para que a mecânica da sociedade líquido-moderna permaneça ativa, 
garante que, em uma sociedade de consumidores, existam sempre demandas para se-
rem atendidas, e é um modelo de negócio que depende da estupidez inabalável dos 
clientes. Extra a qualquer crítica que possa ser feita à sociedade de descartáveis, o que 
importa saber é o reflexo da prática, que, quando não estimula a economia de forma sau-
dável, traz consequências desastrosas (JOAQUIM, 2021, p. 17). Tal conceito é muito mais 
profundo do que pode ser debatido neste breve trabalho, não inviabilizando o estudo em 
outras oportunidades.
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ciativas como esta podem trazer benefícios a um sistema de logística 
reversa já existente desde a implementação da PNRS.

No entanto, o que é mais interessante observar é a cronologia 
existente entre a Lei 12.305/2010 que regulamenta a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos – PNRS, o Decreto Federal nº 10.240/20 e o pro-
grama da empresa. Os programas de coleta, logística reversa e reci-
clagem da empresa de telefonia datam de 2006, somente quatro anos 
mais tarde nascia a política pública de resíduos e muito mais tarde o 
Acordo Setorial. Ou seja, antes mesmo de existirem os mecanismos 
já se pensava em reaproveitamento e destinação final adequada para 
itens que eram de sua responsabilidade.

Essa é a importância da gestão dos resíduos, principalmente 
na etapa final da cadeia de consumo, e antes mesmo da lei (PNRS) 
vir a falar sobre redução, reutilização, reciclagem e tratamento esses 
princípios já eram postos em prática. Munido de uma atribuição de 
responsabilidades, direciona o produto a ser descartado para sua des-
tinação mais eficiente.

Essa atribuição de é abrangente, determinando que, dentro de 
suas participações no ciclo de vida do produto, sejam os atores res-
ponsáveis por sua correta gestão e destinação final. Uma obrigação 
que não se limita ao fabricante ou distribuidor, mas é atribuída também 
ao consumidor. Uma verdadeira cadeia que obriga todos aqueles que 
participam do ciclo de vida dos produtos “na série de etapas que en-
volvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas 
e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final” (MA-
CHADO, 2013, p. 635).

E é preciso pensar nesses instrumentos como fio condutor de 
um desenvolvimento sustentável, não podendo se dissociar dos con-
ceitos nascidos no relatório Nosso Futuro Comum, traduzindo como a 
capacidade de satisfazer as necessidades do presente, sem compro-
metimento do estoque ambiental das futuras gerações. A implemen-
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tação de políticas públicas que promovam a sustentabilidade tende a 
garantir direitos fundamentais defendidos pela promoção ao desenvol-
vimento sustentável. Como é sabido ele se constrói sobre uma base 
sólida que reúne elementos importantes: o desenvolvimento econô-
mico, a inclusão social e a busca pela dignidade da pessoa humana, 
a responsabilidade ambiental e a boa governança – com as políticas 
públicas voltadas para o desenvolver-se sustentavelmente

E é com este fundamento que se rediscute um modelo de eco-
nomia a muito ultrapassado baseado em anos de intensa atividade 
industrial que tem por essência uma cadeia linear que explora em sua 
capacidade máxima a fim de transformar os recursos naturais disponí-
veis em bens de consumo que em breve serão descartados – na gran-
de maioria das vezes com fundamentos na obsolescência programa-
da. Certo que durante muito tempo esse mesmo sistema proporcionou 
crescimento e prosperidade, porém, nos últimos tempos se questiona 
a sua sustentabilidade diante das novas necessidades principalmente 
em razão dos crescentes danos ambientais e sociais observados.

Nem mesmo os sistemas naturais, conforme debate Kate Ra-
worth (2020, p. 229) são lineares, mas sim, fundada em ciclos que 
utilizam seus próprios resíduos para gerar novos recursos. A atividade 
industrial, diz a autora, rompeu os ciclos naturais e esgotou as fontes 
da natureza. Uma falida “economia do lixo” que gera resíduos desde o 
seu processo de fabricação até o fim da vida útil do produto.

A economia circular, uma das bases fundantes da PNRS define 
novos conceitos e modelos de produção e de negócios sustentáveis e 
é inspirada na natureza, “onde o resíduo de uma espécie é o alimento 
de outra, e a soma fornece energia” está pautada em modelos como 
Cradle to Cradle (MCDONOUGH e BRAUNGART, 2002) que priorizam 
um sistema produtivo que antes de pensar em extração de recursos, se 
preocupa com os resíduos já existentes. Pois sua premissa básica é não 
gerar resíduos, como bem dispõe o artigo 9º logo em sua parte inicial.
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Iniciativas como esta – da empresa de telefonia - são ainda mais 
significativas quando analisadas no contexto da pandemia. A Associa-
ção Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) aponta um 
crescimento que pode atingir 18% em relação a 2019 na área de infor-
mática – composto pelo mercado de notebooks – justamente diante 
da necessidade de adaptação para as atividades a distância impostas 
pelas medidas sanitárias de distanciamento social. O mercado de ce-
lulares voltou a aquecer após o 3º trimestre de 2020 – após um impacto 
negativo no trimestre anterior justificado por incertezas do consumidor 
e a necessidade de investir em outros equipamentos eletrônicos de 
primeira necessidade como computadores, assim a procura por smart-
phones mais resistentes e potentes subiu significativamente. Os dados 
para o ano seguinte – 2021 – são igualmente promissores.

O resultado, daqui a algum tempo, será uma onda de produtos 
eletrônicos obsoletos e descartados, que se não receberem o trata-
mento correto no final de seu uso podem trazer inúmeros prejuízos. 
Estudos realizados em 2019 já faziam o alerta, e mesmo não contabi-
lizando os dados dessas aquisições, que possivelmente se tornarão 
obsoletas no próximo ano, demonstram o tamanho do problema. De 
acordo com o Relatório The Global E-Waste Monitor, de 2020, no ano 
de 2019, dos 53.6 milhões de toneladas de lixo eletrônico (REEE - re-
síduos de equipamentos eletroeletrônicos) gerado no mundo, apenas 
9.3 milhões de toneladas, o equivalente a 17.4% passaram por algum 
processo de gestão (reciclagem, reaproveitamento ou destinação final 
de acordo com sua composição). 

Isso significa dizer que 82,6% desses eletrônicos foram descar-
tados incorretamente. Com agravantes: grande parte desse lixo, não é 
documentado, ou seja, não existem dados precisos sobre a quantida-
de de lixo gerado e descartado que não passa por algum sistema de 
gerenciamento, isso implica dizer que a sua maioria (44,3 milhões de 
toneladas segundo o estudo) é gerenciada sem passar pelo sistema 
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oficial de coleta ou é enviado para países em desenvolvimento (BALDE 
et al., 2020, p. 23). E, ainda, existem aqueles que permanecem com o 
consumidor, inutilizados, mas não descartados, que, se fossem des-
tinados para um programa de gestão, poderiam ser reaproveitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o Relatório The Global E-Waste Monitor, de 
2020, no ano de 2019, dos 53.6 milhões de toneladas de lixo eletrônico 
(REEE - resíduos de equipamentos eletroeletrônicos) gerado no mun-
do, apenas 9.3 milhões de toneladas o equivalente a 17.4% passaram 
por algum processo de gestão (reciclagem, reaproveitamento ou des-
tinação final de acordo com sua composição). Isso significa dizer que 
82,6% desses eletrônicos foram descartados incorretamente. 

O ciclo de vida desses produtos é potencialmente danoso des-
de seu início com a extração de recursos pré-produção que utilizam 
insumos como ferro, plástico e alumínio, até chegar a ponto de con-
sumo, passando por inúmeros processos de modificação, produção, 
transporte e distribuição. Esses resíduos constituem passivo ambiental 
ignorado pela maioria dos fabricantes além de exigir conhecimento 
tecnológico específico para sua gestão.

A última fase, o uso, se encerra quando o consumidor entende 
que o produto não mais lhe assiste, e decide descartar. E, nesse exato 
momento, a gestão desses resíduos se faz necessária. O projeto em 
análise coletou entre os anos de 2017 e 2020, o correspondente a 27,3 
toneladas, algo expressivo para a iniciativa privada. Estes eletrônicos 
e seus acessórios foram descartados pelo consumidor em postos de 
coletas instituídos em suas lojas ou recolhidos diretamente nos locais 
onde presta o serviço. Desse número total, mais de quinhentas tone-
ladas foram recicladas outras mais de quatrocentas foram reutiliza-
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das e por fim, apenas uma tonelada foi para os aterros. Números que 
vem crescendo a cada ano demonstrando que o projeto tem garantido 
bons resultados. Com o Decreto Federal nº 10.240/20 e suas ferra-
mentas de logística reversa de equipamentos eletrônicos, a esperança 
é ver transformado em política pública algo que a operadora de tele-
fonia já realiza desde 2006. Contribuindo para a destinação adequada 
de toneladas de lixo eletrônico que são gerados anualmente. Mas em 
pouco tempo de sua implementação e ainda nos estágios iniciais já é 
possível observar seus efeitos, segundo a fonte gestora do acordo, no 
ano de 2019, 384,5 toneladas de eletroeletrônicos foram recolhidos e 
258 pontos de coleta foram instalados.

A tendência é que mesmo sendo observado um crescimento 
no consumo de eletrônicos, com a legislação vigente e o incentivo da 
iniciativa privada, é que esse número não se torne um problema no 
futuro, mas sim uma solução. 
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a responsabilidade individual dos con-
sumidores para o tratamento adequado dos resíduos de bens consumidos, 
em especial das embalagens plásticas, e como a incorreta gestão do lixo está 
gerando uma poluição sem precedentes nos oceanos. Será abordada, dessa 
forma, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, com foco na responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e, em especial, nos deveres dos 
consumidores. Demonstrar-se-á o problema da indústria do plástico e os male-
fícios suportados pelos oceanos. Por último, será demonstrado como o Brasil 
está trabalhando com os objetivos de desenvolvimento sustentável elaborados 
pela ONU para a Agenda 2030. A metodologia utilizada é predominantemente 
indutiva e com pesquisa documental e bibliográfica nacional e internacional.

Palavras-Chave: sustentabilidade; política pública; responsabilidade compar-
tilhada; degradação ambiental; Agenda 2030.
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ABSTRACT

This paper aims to analyze the individual responsibility of consumers for the pro-
per treatment of waste from consumed goods, especially plastic packaging, and 
how the incorrect management of waste is generating unprecedented pollution 
in the oceans. In this way, the National Solid Waste Policy will be addressed, with 
a focus on shared responsibility for the life cycle of products and, in particular, 
on the duties of consumers. The problem of the plastic industry and the harm 
borne by the oceans will be demonstrated. Finally, it will be demonstrated how 
Brazil is working with the sustainable development goals elaborated by the UN 
for the 2030 Agenda. The methodology used is predominantly inductive and with 
national and international documentary and bibliographic research.

Keywords: sustainability; public policy; shared responsibility; ambiental degra-
dation; 2030 Agenda.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho procura fazer uma pesquisa sobre a necessidade 
de uma gestão eficiente dos resíduos sólidos na atual sociedade de 
consumo, com a participação ativa de toda população, endereçando a 
responsabilidade pelo problema do lixo a todas as pessoas.

O aumento vertiginoso da população mundial e do padrão de 
vida em decorrência da melhora da renda individual e do progresso 
tecnológico é um problema para o meio ambiente. O meio natural 
proporciona os recursos para as práticas exageradas de produção e 
consumo, as quais já consomem mais do que o planeta Terra pode 
fornecer. (GFN, 2021)

O problema não atinge somente a extração de recursos naturais 
para a produção em massa, mas também o descarte indevido que 
acaba gerando poluição no meio ambiente, tema central da presente 
pesquisa. Nesse cenário, mais problemático ainda é o uso do material 
plástico, especialmente nas embalagens.

A indústria do plástico que vigora atualmente na economia de 
mercado é extremamente poluente. Boa parte desse material, que é 
altamente tóxico para a saúde humana e das outras espécies, demora 
muito para se decompor e, muitas vezes, é descartado irregularmente 
nos oceanos, ocasionando elevado desperdício econômico e afetando 
a vida e o comércio marinhos.

A legislação nacional trata do tema de forma exemplar na Lei 
nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 
contemplando a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos. A norma endereça a responsabilidade pela gestão dos 
resíduos sólidos a toda sociedade, cada um tendo um papel a cumprir.
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A nível internacional, a Agenda 2030 também traz Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que versam sobre a matéria, em 
especial os ODS 6, 12 e 14. Será demonstrado aqui, de forma resumi-
da, o estágio em que se encontram os ODS acima no Brasil. 

A metodologia utilizada será predominantemente indutiva, de 
abordagem qualitativa, através da análise da legislação nacional e pes-
quisas documentais e bibliográficas sobre a gestão de resíduos sólidos 
e a responsabilidade individual resultante do consumo em massa. Será 
demonstrado, ainda, por meio de pesquisas documentais nacionais e 
internacionais, o impacto ambiental desse consumo através do amplo 
uso do material plástico na economia atual e seu descarte irregular 
nos oceanos. Por fim, será sumariamente avaliado o cumprimento das 
metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030, no Brasil, mediante o exame do V Relatório Luz da 
Sociedade Civil.

O tema foi escolhido pela sua atualidade e urgência. Todas as 
pessoas geram resíduos, especialmente de material plástico, todos os 
dias, e boa parte desse material é indevidamente descartado, poluindo 
o meio ambiente e afetando toda espécie de vida.

Assim, a relevância da pesquisa se demonstra por meio da ne-
cessidade de encarar o problema com seriedade e de forma pragmá-
tica. O futuro da humanidade depende de mudanças, entre elas, no 
comportamento das pessoas, seja na adoção de padrões de consu-
mo mais sustentáveis, seja na observância de regras que organizam o 
descarte dos resíduos gerados.
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1. A RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL  
PELO CONSUMO DE BENS  
E SERVIÇOS POLUIDORES

O ritmo acelerado de produção e consumo no atual modelo de 
economia linear ocasiona o aumento da extração de matérias-primas 
e da produção de resíduos, prejudicando o meio ambiente do início ao 
fim do processo produtivo.

A presente sociedade de consumo, individualista e imedia-
tista, assumiu um estilo de vida baseado na compra em excesso 
na busca ilusória da felicidade e bem-estar. Não há limites para as 
necessidades criadas na sociedade de consumo. Acredita-se que a 
qualidade de vida aumenta de acordo com o aumento do poder de 
compra e o consumo, assim, é visto como a chave do sucesso e da 
felicidade. (VILLAC, 2019)

Para um desenvolvimento sustentável, além do crescimento 
econômico e da renda individual, é muito importante a expansão das 
liberdades reais usufruídas pelos indivíduos. A industrialização e o 
processo tecnológico também contribuem para o crescimento e a 
melhoria da vida, mas é preciso remover barreiras estruturais que 
dificultam a prosperidade: “pobreza e tirania, carência de oportuni-
dades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos 
serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 
repressivos” (SEN, 2010, p. 16).

As liberdades individuais são os meios para se garantir um 
progresso condizente com a natureza humana, efetivando a inclusão 
social e ao mesmo tempo mantendo o meio ambiente sadio. A ga-
rantia de liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades 
sociais, garantias de transparência e segurança são fundamentais 
para promover um futuro melhor, baseado na razão e com cidadãos 
mais esclarecidos.
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Nesse sentido, o modelo econômico vigente encara dois 
grandes desafios: a pobreza e a degradação ambiental. Para en-
frentá-los, é preciso que as instituições públicas e privadas atuem 
na economia de mercado com um olhar atento e sensível a esses 
problemas. Isso porque, o crescimento do mercado depende do de-
senvolvimento social e do chamado capital humano, uma vez que 
só assim é possível diminuir a vulnerabilidade da vida humana e 
aumentar a produtividade das pessoas. 

O desafio ambiental, por sua vez, relaciona-se à destinação de 
recursos de uso comum. Nesse caso, a ação do Estado e a prospe-
ridade social são fundamentais, mas é preciso também desenvolver 
valores sociais e um senso de responsabilidade individual que per-
mita a redução de uma ação impositiva estatal, através do fortaleci-
mento da ética ambiental.

A literatura “considera como premissas das relações da ética 
ambiental com desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade como 
valor, consumo e direitos humanos” (VILLAC, 2019, p. 50).

Todos são responsáveis e possuem funções a cumprir no al-
cance de um sistema econômico mais sustentável. Entender as im-
plicações dos padrões atuais de consumo da sociedade de massa e 
assumir a responsabilidade pelos problemas que estão sendo causa-
dos ao planeta é essencial na transição para um modelo de economia 
mais sustentável.

O volume de resíduos gerados pela produção e consumo exa-
gerados aumenta cada vez mais, assim como a complexidade da 
composição de seu material. Além disso, são também muitos os de-
safios relacionados com a destinação final adequada, sejam de ordem 
técnica ou financeira. (MOREIRA, 2019)
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Num ambiente caracterizado por um elevado aumento popula-
cional e por padrões de consumo insustentáveis, a excessiva produ-
ção de resíduos é irremediável e tende a ser cada vez maior. Além do 
grande volume de resíduo gerado, suas características e composições 
dificultam ainda mais a criação e efetivação de medidas que garantam 
a destinação final adequada. 

A responsabilidade pela poluição resultante da remessa des-
ses resíduos no meio ambiente é de todos. A cada dia a produção e 
o consumo de bens só aumenta. No entanto, as externalidades am-
bientais negativas geradas por esse meio de produção são suporta-
das pela coletividade, inclusive aqueles que não possuem condições 
mínimas para consumir.

Assim, ao mesmo tempo em que se verifica um prejuízo ambien-
tal e na qualidade de vida de muitos, a parcela econômica se beneficia 
com o uso dos bens ambientais sem custo real, lucrando com a comer-
cialização de bens num mercado mantido pelo consumo excessivo.

Dessa forma, para atingir o objetivo de reduzir o volume dos re-
síduos sólidos é preciso tratar da responsabilidade pós-consumo pelo 
ciclo de vida dos produtos. Sobretudo, é preciso tratar dos resíduos 
especiais, aqueles que “em razão do volume em que são produzidos 
e/ou de suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas especiais de 
acondicionamento, coleta, transporte, destinação final, de modo a evi-
tar danos ao meio ambiente” (MOREIRA, p. 16).

Para a implementação de uma política de gestão de resíduos 
adequada é essencial a estipulação de critérios que contemplem todos 
os atores envolvidos na produção e consumo dos materiais que se 
tornam resíduos ao final da cadeia, inclusive os consumidores. Impor-
tante, ainda, a internalização das externalidades ambientais negativas 
no custo do processo produtivo.
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Nesse cenário, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
aprovada pela Lei nº 12.305, de 2.8.2010, é o marco legal para o tra-
tamento adequado do lixo e envolve a participação de todos os entes 
federativos, do setor produtivo e da sociedade em geral com vistas a 
solucionar os problemas relacionados com os resíduos que afetam a 
qualidade de vida de toda a população.

1.1 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é considerada 
uma verdadeira política pública de tratamento adequado dos resíduos 
sólidos. De forma muito didática e acessível, a Lei nº 12.305/2010 trou-
xe diversos objetivos, princípios, instrumentos, diretrizes e conceitos, 
muitos, de certa forma, inovadores.

De acordo com a norma, são consideradas geradoras de resí-
duos sólidos todas as “pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, 
nelas incluído o consumo” (art. 3º, IX).

Percebe-se que o ato de consumir foi reconhecido na legislação 
como um ponto relevante e, por isso, estabeleceu-se também como 
objetivo o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 
consumo de bens e serviços (art. 7º, III), definido como “produção e 
consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das 
atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem compro-
meter a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das 
gerações futuras” (art. 3º, XIII).

A PNRS ainda estabelece que nas diretrizes aplicáveis aos re-
síduos sólidos deve ser seguida uma ordem de prioridade na gestão 
e gerenciamento dos resíduos: não geração, redução, reutilização, re-
ciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambien-
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talmente adequada dos rejeitos (art. 9ª). Essa ideia está diretamente 
associada com o conceito de economia circular, que promove a ado-
ção de padrões de produção de ciclo fechado no sistema econômico.

A economia circular está ganhando cada vez mais atenção como 
uma forma de aumentar a prosperidade e manter o desenvolvimento, 
ao mesmo tempo em que reduz as demandas de recursos finitos em 
matérias-primas e minimiza as externalidades negativas. A transição 
para esse modelo econômico requer uma abordagem sistêmica, que 
envolve ir além de aprimorar o modelo existente, mas também desen-
volver novos mecanismos de colaboração. (WEF, 2016)

Essa linha de prioridade definida na lei, portanto, “reflete a es-
sência da política nacional de resíduos sólidos, que é a redução de 
problemas na fonte” (LAGO, 2017, p. 68). Na medida em que adotados 
os padrões de produção e consumo sustentáveis, a geração de resí-
duos diminuirá e a disposição final será cada vez menor. 

Para o sucesso de qualquer política pública é imprescindível 
a participação social, não apenas na sua construção, mas também 
ativamente após sua implementação. Por este motivo, a PNRS trouxe 
como princípio, entre outros, o direito da sociedade à informação e 
ao controle social.

Percebe-se que a PNRS traz, de maneira inovadora, diversos 
instrumentos para o gerenciamento adequado do lixo gerado. Dentre 
eles, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
imposta a todas as pessoas que participam da produção, distribuição, 
consumo e coleta dos resíduos sólidos.

Dessa forma, é essencial o reconhecimento da responsabilida-
de individual nessa cadeia de geração de resíduos e o empoderamen-
to do consumidor para a realização de escolhas mais conscientes e 
atitudes que atendam à ética ambiental.
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1.2 A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA  
PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS 
NA ÓTICA DO CONSUMIDOR

A PNRS instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, visando corrigir a distribuição das externali-
dades negativas geradas, internalizando os efeitos indesejados das 
atividades econômicas e imputando a todos o dever pela gestão ade-
quada dos resíduos sólidos. Segundo a Lei nº 12.305/2010, a respon-
sabilidade compartilhada é o:

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpe-
za 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, nos ter-
mos desta Lei (art. 3º, XVII).

A norma legal atribui à sociedade em geral a responsabilidade 
pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, inclusive 
ao consumidor. Assim, “cada indivíduo passou a ser responsável pelo 
lixo que produz, ou, melhor e mais acertadamente, pelos resíduos sóli-
dos gerados, o que implica ao longo do tempo novos hábitos de vida, 
e, por óbvio, de consumo e impactará neles” (LAGO, 2017, p. 43).

Vê-se, então, que todos possuem um papel fundamental no 
tratamento correto do lixo. O Poder Público deve elaborar e im-
plementar os planos de gestão dos resíduos sólidos, entre outros 
instrumentos. O setor privado é responsável pelo gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e, sempre que 
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possível, a reutilização na cadeia produtiva, inclusive através do 
sistema de logística reversa1.

O consumidor, por sua vez, também possui um papel funda-
mental na separação e disponibilização adequada do lixo que produz. 
A responsabilidade compartilhada é princípio e instrumento da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e, tendo em vista sua relevância, ganhou 
um tratamento extenso pela Lei nº 12.305/2010.

Conforme explica a legislação, ela deve ser “implementada de 
forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, impor-
tadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos só-
lidos” (art. 30). 

Para os consumidores, foi estabelecido que, uma vez criado o 
sistema de coleta seletiva, esses têm a obrigação de: (i) acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; 
(ii) disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e re-
cicláveis para coleta ou devolução (art. 35, Lei nº 12.305/2010).

Todos devem agir de modo a reduzir o volume dos resíduos 
gerados, diminuindo, assim, os impactos causados à saúde humana e 
ao meio ambiente. Trata-se de responsabilidade compartilhada, porém 
dividida nos limites da atuação de cada agente definido na lei.

1 A Lei nº 12.305/2010 define a logística reversa como o “instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios des-
tinados 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” (art. 3º, XII). Laone Lago esclarece que “[a] base da logística 
reversa está na responsabilidade pós-consumo do setor produtivo. Em outras palavras, 
nos produtos inseridos na logística reversa, o setor empresarial passa a ter a obrigação de 
recolher os resíduos sólidos, além de ter que assegurar o seu reaproveitamento. É mais 
uma das ações voltadas para recaptura dos resíduos sólidos descartados pelo consumidor 
final, tendo como finalidade encaminhá-lo para o setor produtivo, cabendo a este proceder 
a sua destinação adequada ou, se for o caso, a sua disposição final ambientalmente cor-
reta em forma de rejeito” (2017, p. 53).
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Assim, é preciso abordar o tema endereçando a responsabili-
dade também aos consumidores, seja repensando seus padrões de 
consumo, seja cuidando de forma apropriada do lixo produzido. É 
totalmente contraproducente exigir somente do setor econômico os 
esforços para garantir o tratamento adequado, desde a produção até 
a destinação final adequada dos resíduos sem a devida participação 
da parcela consumidora.

Além disso, a ideia de atribuir a responsabilidade pós-consumo 
exclusivamente aos produtores de bens e serviços não se coaduna 
com a ideia geral da PNRS, que imputa o dever também aos consu-
midores pela separação e disponibilização adequada dos resíduos de 
utilidades por eles consumidos.

2. A ECONOMIA DO PLÁSTICO E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA A VIDA MARINHA

Grande parte dos resíduos sólidos é composta por material 
plástico. Por conta de suas inúmeras propriedades, facilidades e o 
baixo custo, os plásticos se tornaram o material mais utilizado na eco-
nomia moderna. E o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no 
mundo. (HEINRICH BÖLL STIFTUNG, 2020)

Atualmente, praticamente todo mundo tem contato com o 
plástico diariamente, especialmente nas embalagens. Embora tenha 
seus benefícios, torna-se evidente a cada dia as desvantagens do 
uso desse material. 

Após um curto ciclo de utilização única, as embalagens plás-
ticas são descartadas. Um grande número deste resíduo não é ade-
quadamente direcionado para o sistema de coleta, chegando aos 
sistemas de água e causando poluição e desperdício financeiro e de 
recursos naturais.
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Anualmente, 95% da produção de embalagens plásticas de utili-
zação única é perdida na economia. Além disso, impressionantes 72% 
das embalagens de plástico não são recuperadas: 40% é depositado 
em aterro e 32% fogem do sistema de coleta, ou seja, ou não é coleta-
do, ou é coletado, mas depois despejado ilegalmente ou mal gerencia-
do. Isso gera custos econômicos significativos e reduz a produtividade 
de sistemas naturais vitais, como o oceano e, ainda, provoca o entupi-
mento da infraestrutura urbana. (WEF, 2016)

O custo de tais externalidades pós-uso para embalagens de plás-
tico, mais o custo associado às emissões de gases de efeito estufa de 
sua produção, são estimados anualmente, de forma conservadora, em 
US $40 bilhões (WEF, 2016). O problema é que estes custos não são 
considerados no valor dos bens e serviços produzidos e o “baixo custo” 
alegado das embalagens plásticas continua sendo um verdadeiro mito.

Sabe-se que os plásticos podem permanecer no oceano por 
centenas de anos em sua forma original e ainda mais em pequenas 
partículas – microplásticos. É preocupante o fato de que mesmo com 
uma reunião de esforços feitos para reduzir o fluxo de plásticos no 
oceano, o volume de lixo plástico despejado indevidamente, atualmen-
te, apenas estabilizaria em vez de declinar. Isso continuaria implicando 
em um contínuo aumento nos volumes totais de plásticos oceânicos, 
a menos que os esforços de redução sejam combinados com uma 
solução sistêmica de longo prazo, incluindo a adoção dos princípios 
da economia circular. (OCEAN CONSERVANCY, 2015)

Acredita-se que há mais de 150 milhões de toneladas de plás-
ticos no oceano hoje. No cenário econômico atual, espera-se que o 
oceano contenha 1 tonelada de plástico para cada 3 toneladas de pei-
xe até 2025, e em 2050, mais plásticos do que peixes. A cada ano, pelo 
menos 8 milhões de toneladas de plásticos são lançadas no oceano, 
o que equivale ao conteúdo de um caminhão de lixo a cada minuto. 
A maior parte desse material é composto de embalagens plásticas e 
se nenhuma ação for realizada, esta quantidade deve aumentar duas 
vezes até 2030 e quatro vezes em 2050. (WEF, 2016)
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Os plásticos oceânicos têm um impacto significativo no capital 
natural marítimo.  Além dos custos econômicos diretos, existem po-
tenciais impactos adversos sobre os meios de subsistência e saúde 
humana, cadeias alimentares e outros aspectos econômicos e sociais 
essenciais do sistema.

O problema não atinge apenas o meio ambiente natural e so-
cial, mas afeta diretamente a saúde de todos os seres vivos. Isso 
porque a exposição humana a aditivos plásticos ocorre diretamente 
por contato ou indiretamente através da contaminação de fontes de 
alimentos e de água.

Uma outra adversidade é a composição dos plásticos, que leva 
uma mistura complexa de aditivos, como estabilizantes, plastificantes 
e pigmentos, e podem conter substâncias indesejadas na forma de 
impurezas e contaminantes. Algumas substâncias, como o bisfenol 
A (BPA) e certos ftalatos, já levantaram preocupações sobre o risco 
de efeitos adversos na saúde humana e no meio ambiente, preocu-
pações essas que motivaram alguns órgãos reguladores e empresas 
a agir. (WEF, 2016)

No Brasil, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária – ANVISA, proibiu a comercialização de mamadeira plástica que 
contenha BPA em razão do risco de problemas neurológicos e hormo-
nais em bebês e crianças pequenas2.

Além disso, existem incertezas sobre as consequências poten-
ciais da exposição a longo prazo a outras substâncias encontradas 
nos plásticos de hoje, sobre seus efeitos combinados e sobre as con-
sequências do vazamento para a biosfera. 

2 Esta proibição está vigente desde janeiro de 2012 e foi feita por meio da Resolução RDC 
n. 41/2011.
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Dos 150 milhões de toneladas de plásticos atualmente no ocea-
no, cerca de 23 milhões de toneladas é composta de aditivos, alguns 
dos quais suscitam preocupação. As estimativas sugerem que cerca 
de 225 mil toneladas desses aditivos podem ser liberados no oceano 
anualmente e este número pode aumentar para 1,2 milhões de tonela-
das por ano até 2050. (WEF, 2016)

Essas substâncias podem, ainda, entrar no ambiente através 
da queima do lixo plástico sem controle adequado, prática comum 
em muitas economias em desenvolvimento (VERMA et al., 2016). 
Para superar as desvantagens do plástico, é preciso melhorar a efi-
cácia do sistema para alcançar uma melhor economia e os resulta-
dos ambientais, continuando a aproveitar os muitos benefícios das 
embalagens plásticas.

Os resíduos gerados para o consumo de bens e serviços que 
visam uma melhoria de vida para a população não podem acabar no 
oceano ou em outras partes do meio ambiente. Garantir que isso não 
aconteça requer um esforço coordenado para melhorar os sistemas 
de coleta e infraestrutura de recuperação e, principalmente, gerar uma 
mudança sistêmica no atual padrão de produção e consumo.

3. O PERCURSO DOS OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA AGENDA 2030 DA ONU

Com o objetivo de guiar o mundo na direção do desenvolvimen-
to sustentável, em 2015, a Organização das Nações Unidas – ONU, 
elaborou uma espécie de manual para as ações da comunidade inter-
nacional nos próximos anos chamado Transformando Nosso Mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
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A Agenda 2030 foi elaborada após os resultados experimenta-
dos com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM, criados 
em 2000. Foi a primeira estrutura global de políticas para o desenvol-
vimento e contribuíram para orientar a ação dos governos nos níveis 
internacional, nacional e local por 15 anos. Naquele momento, foram 
definidos 8 objetivos: 1- erradicar a extrema pobreza e a fome; 2- atingir 
o ensino básico universal; 3- promover a igualdade de gênero e a auto-
nomia das mulheres; 4- reduzir a mortalidade; 5- melhorar a saúde ma-
terna; 6- combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7- garantir 
a sustentabilidade ambiental e; 8- estabelecer uma parceria mundial 
para o desenvolvimento.

Num primeiro momento, o ODM 7 - garantir a sustentabilidade 
ambiental - não atribuiu grande foco na questão dos resíduos sólidos. 
A preocupação maior era aumentar o acesso mundial à água potável 
e controlar a poluição por ozônio.

Embora os objetivos acima não tenham sido integralmente al-
cançados, foram experimentadas grandes melhorias nas áreas (ONU, 
2015). Assim, a ONU entendeu que era preciso acelerar a implementa-
ção desses objetivos, motivo pelo qual foi elaborado um novo relatório.

A Agenda 2030 foi elaborada através de um amplo e inclusivo 
sistema de consulta realizado sobre questões de interesse global. Nes-
se documento, há 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, 
além de 169 metas, meios de implementação, acompanhamento e re-
visão. Os ODS são o núcleo da Agenda e devem ser alcançados até o 
ano 2030. Eles são integrados e indivisíveis, e combinam as três dimen-
sões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental.

Desta vez, a poluição por resíduos sólidos teve uma atenção 
maior no desenvolvimento do novo relatório sobre os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. Sobre essa temática, é possível identificar 
diversos ODS, mas em especial tem-se (i) ODS 6 – água potável e sa-
neamento; (ii) ODS 12 – consumo e produção responsáveis; (iii) ODS 
14 – vida na água.
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O ODS 6 – água potável e saneamento – visa assegurar a dispo-
nibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. A 
água é o ponto central do desenvolvimento sustentável e das suas três 
dimensões – ambiental, econômica e social. Os recursos hídricos e os 
serviços a eles relativos amparam os esforços de erradicação da po-
breza, crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. O acesso 
à água e ao saneamento é importante para todas as perspectivas da 
dignidade humana: da segurança alimentar e energética à saúde hu-
mana e ambiental.

A falta de água afeta quase metade da população mundial. Com 
a mudança climática e a gestão inadequada dos recursos naturais, a 
previsão é de que o problema só vai aumentar. No entanto, é possível 
buscar um novo caminho que nos guie para a realização deste objeti-
vo através da cooperação internacional, proteção das nascentes, rios 
e bacias e compartilhamento de tecnologias de tratamento de água.

Com relação à meta 6.1 – acesso universal e equitativo à água 
potável e segura para todos – no Brasil ainda há uma disparidade mui-
to grande entre a população urbana e rural e a meta se encontra estag-
nada. Enquanto 92,8% da população urbana tem acesso à água potá-
vel, somente 29,3% da população rural tem o mesmo serviço. A meta 
6.2 – acesso ao saneamento e higiene básicos e o fim do esgoto a céu 
aberto – encontra dificuldades de cumprimento e está ameaçada, com 
61,9% da população urbana e apenas 7,4% da população rural com 
acesso ao esgotamento sanitário. No que diz respeito à meta 6.3 – 
melhorar a qualidade da água – acredita-se que, embora demonstrada 
uma melhoria relevante, houve, na verdade, uma mudança de metodo-
logia de aferição e não efetivo progresso, mantendo a meta ameaçada. 
Por sua vez, a meta 6.4 – aumentar a eficiência e o uso sustentável da 
água – está em total retrocesso, tendo um aumento no desperdício e 
nos conflitos de água. A meta 6.5 – implementar a gestão integrada 
dos recursos hídricos – encontra-se estagnada. Por fim, a meta 6.6 – 
proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água – também 
se percebeu um retrocesso. (GTSC A2030, 2021) 
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O ODS 12 – consumo e produção responsáveis – pretende nor-
tear padrões de produção e de consumo sustentáveis. A mudança nos 
padrões de consumo e produção é medida indispensável na redução 
da pegada ecológica sobre o meio ambiente e pode ser considerada 
a base do desenvolvimento econômico e social sustentável.

As metas do ODS 12 buscam o estímulo à eficiência no uso 
de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável e do 
acesso a serviços básicos. E mais, busca-se a informação, a gestão 
coordenada, a transparência e a responsabilização de todos os atores 
consumidores de recursos naturais, pois só assim será possível o al-
cance de padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

Das 8 metas do ODS 12, no Brasil, estão (i) estagnadas: meta 
12.1 – implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e 
Consumo Sustentáveis; meta 12.2 – alcançar a gestão sustentável e 
o uso eficiente dos recursos naturais; meta 12.3 – reduzir o desper-
dício de alimentos; meta 12.5 – reduzir a geração de resíduos; meta 
12.6 – incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis; (ii) em 
retrocesso: meta 12.4 – alcançar o manejo ambientalmente saudável 
dos produtos químicos e resíduos; meta 12.8 – garantir informação 
e conscientização para o desenvolvimento sustentável; (iii) insuficien-
te: meta 12.7 – promover práticas de compras públicas sustentáveis 
(GTSC A2030, 2021).

O ODS 14 – vida na água – busca conservar e promover o uso 
sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável. A vida humana depende dos oceanos 
para alimentação, transporte, fornecimento de energia, turismo, dentre 
outros. Mediante a regulação da sua temperatura, química, correntes 
e formas de vida, os oceanos controlam os serviços ecossistêmicos 
mais críticos do planeta, como o ciclo do carbono e nitrogênio, o clima 
e a produção de oxigênio. 
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Os oceanos estão sendo afetados pelas atividades humanas 
como poluição e pesca predatória, resultando em perda de habitat, 
introdução de espécies invasoras e acidificação das águas. O lixo tam-
bém contribui com a degradação dos oceanos, por isso, precisamos 
de metas para gerenciar e proteger a vida na água.

Por último, tem-se que as metas do ODS 14 também não mos-
tram resultados satisfatórios. Consideram (i) em retrocesso: meta 14.1 
– prevenir e reduzir a poluição marinha; meta 14.2 – gerir de forma 
sustentável e proteger os ecossistemas marinhos; meta 14.4 – regu-
lar a coleta, e acabar com a sobrepesca ilegal; (ii) insuficiente: meta 
14.3 – minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos; 
(iii) estagnadas: meta 14.5 – conservar pelo menos 10% das zonas 
costeiras e marinhas; meta 14.6 – proibir subsídios que contribuem 
para a sobrecapacidade e a sobrepesca e para a pesca ilegal; meta 
14.7 – aumentar os benefícios econômicos para o uso sustentável dos 
recursos marinhos. (GTSC A2030, 2021) 

Verifica-se, dessa forma, que os objetivos de desenvolvimento 
sustentável não estão sendo efetivamente cumpridos no Brasil, haven-
do uma verdadeira destruição de direitos sociais, ambientais e econô-
micos, além de direitos civis e políticos, apurada em razão do acome-
timento da pandemia mundial de Covid-19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não são poucos os problemas gerados pela indústria do plás-
tico que movimenta a economia de mercado atual. Além de utilizar 
recurso natural não renovável para sua produção, a alta produtividade 
industrial e a longa decomposição dos resíduos gerados não são com-
portados pelo sistema natural do planeta.
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O descarte irregular do lixo é realizado, predominantemente, 
nos oceanos, trazendo um enorme prejuízo econômico e para a vida 
marinha. Além disso, é prejudicial também para a vida das pessoas, 
seja diretamente ou indiretamente, com reflexos no comércio maríti-
mo e na saúde humana.

Embora criadas normas e mecanismos com o objetivo de imple-
mentar uma gestão eficiente dos resíduos sólidos e uma mudança nos 
padrões de consumo da sociedade, percebe-se inúmeras dificuldades 
técnicas e financeiras para sua efetividade.

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos é um exemplo de po-
lítica pública que trouxe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida do produto como uma ferramenta para imputar deveres a toda 
sociedade pelo consumo e lixo gerado. Precisa, todavia, ser efetivada.

Igualmente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 trazem metas essenciais para a mudança sistêmica ne-
cessária para garantir um futuro melhor. No entanto, como demonstra-
do, no Brasil, as metas não estão sendo cumpridas e, algumas, estão 
até mesmo em retrocesso. Ressalta-se que é preciso uma análise mais 
precisa sobre o andamento das metas estabelecidas, que poderá ser 
objeto de um trabalho futuro.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade 

RESUMO

Este trabalho consiste num estudo de caso no âmbito de direitos humanos 
contemplados na Agenda 2030/ONU, especificamente quanto à segurança ali-
mentar e sustentabilidade. O objetivo é o de verificar os resultados e a impor-
tância do Programa Hortas Cariocas (PHC), como política pública da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, no cumprimento do segundo Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS 2), o “Fome Zero e Agricultura Sustentável”, dentre os 17 
estipulados na Agenda 2030. Trata-se de uma das metas a serem alcançadas 
na nova agenda de Direitos Humanos das Nações Unidas, na promoção do 
desenvolvimento sustentável mundial e efetivação dos direitos humanos entre 
os povos até o final da terceira década do século 21. A fim de responder à 
questão, a metodologia empregada na pesquisa é teórica, porém revela-se, 
também, empírico-documental, visto que analisa uma Política Pública Urbana, 
sua organização, implementação, gestão operacional e, principalmente, seu 
resultado no recorte temporal do ano de 2020. Ao final, será possível verificar 
se o programa, que envolve Direitos Humanos, Sustentabilidade e Segurança 
Alimentar, pode ser considerado instrumento hábil para alcançar o “ODS 2 da 
Agenda 2030/ONU” e minimizar a fome nos centros urbanos por meio de uma 
prática agrícola sustentável e acessível para todos.

Palavras-chave: Agenda 2030; Agricultura Sustentável; Fome Zero; Hortas 
Urbanas; Política Pública Municipal do Rio de Janeiro.



255S U M Á R I O

ABSTRACT 

This work consists of a case study in the scope of human rights contemplated 
in Agenda 2030/UN, specifically regarding food security and sustainability. The 
objective is to verify the results and the importance of the Hortas Cariocas Pro-
gram (PHC), as a public policy of the City of Rio de Janeiro, in the fulfillment of 
the second Sustainable Development Goal (SDG 2), “Zero Hunger and Sustai-
nable Agriculture” , among the 17 stipulated in the 2030 Agenda. This is one of 
the goals to be achieved in the new United Nations Human Rights agenda, in 
the promotion of sustainable global development and the realization of human 
rights among peoples by the end of the third decade of the 21st century. In order 
to answer the question, the methodology used in the research is theoretical, 
but it is also empirical-documentary, since it analyzes an Urban Public Policy, 
its organization, implementation, operational management and, mainly, its result 
in the time frame of the year 2020. At the end, it will be possible to verify if the 
program, which involves Human Rights, Sustainability and Food Security, can be 
considered a skillful instrument for to achieve “SDG 2 of Agenda 2030/UN” and 
minimize hunger in urban centers through sustainable and accessible agricultu-
ral practices for everyone.

Keywords: agenda 2030; Sustainable Agriculture; Zero Hunger; Urban Gardens; 
Municipal Public Policy of Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa a importância do Programa Hortas Ca-
riocas (PHC), como política pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
no cumprimento do segundo Objetivo do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS 2), o “Fome Zero e Agricultura Sustentável”, dentre os 17 
estipulados na Agenda 2030 da ONU. Trata-se de uma das metas a 
serem alcançadas na nova agenda de Direitos Humanos das Nações 
Unidas na promoção do desenvolvimento sustentável mundial e efe-
tivação dos direitos humanos entre os povos até o final da terceira 
década deste século. 

A  ONU, por meio de uma de suas secretarias, a Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations), mapeou a incidência da 
fome no mundo e concluiu em seu último relatório anual, em 2020, que 
820 milhões de pessoas, podendo chegar a 840 milhões em 2030, não 
têm acesso ao alimento. Muitas são as causas declaradas para a fome 
persistir no mundo, mas a principal delas é a má distribuição de renda 
(ONU, 2020). Por ser essencial à manutenção da vida e um direito fun-
damental consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
o acesso ao alimento deve ser garantido a todos os povos em todos 
os tempos. Para esse êxito, a união das nações se tornou essencial.

O Brasil, ao ratificar os acordos internacionais que protegem 
os direitos humanos, internaliza-os nos níveis federal, estadual e mu-
nicipal, nas suas respectivas competências legislativas (PIOVESAN, 
2013). As metas da Agenda 2030, ora estabelecidas pela ONU em 
prol dos direitos humanos para o desenvolvimento social e sustentável, 
consequentemente figuram na legislação nacional, na forma de leis e 
nos projetos sociais implementados pelo poder público de cada ente 
federativo como os atores sociais e suas políticas públicas. 
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No âmbito federal, a Constituição Brasileira de 1988 consagrou 
os direitos fundamentais privilegiando o direito à vida, à dignidade 
humana e ao acesso ao alimento, entre outros. E, mais, não bastou 
garantir o direito ao alimento, mas o previu de forma adequada em nu-
trientes, a fim de ser capaz de conferir saúde aos indivíduos. Ainda que, 
na prática, o alimento adequado não seja garantido a todos, projetos 
como “Fome Zero” (2003) e “Bolsa Família” (2004) são exemplos do 
compromisso federal com esses direitos. Segundo a ONU, não com-
bater a fome e a desnutrição constitui violação aos direitos humanos.

No âmbito municipal, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2006, 
por intermédio de sua Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAC), 
implementou o Programa Hortas Cariocas com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento socioeconômico sustentável e o de garantir 
o direito humano básico de acesso à alimentação saudável e de qua-
lidade, como mais uma forma de combate à fome e à degradação 
ambiental da cidade. 

O Estado do Rio de Janeiro, em 1º de abril de 2019, publi-
cou a Lei n. 8.349, instituindo o programa estadual de incentivo a 
hortas domésticas e comunitárias para população carente em áreas  
urbanas e rurais.

O Programa Hortas Cariocas, nesse contexto e por se tratar de 
uma política pública municipal implementada pela Prefeitura da Cida-
de do Rio de Janeiro, merece estudo detalhado sobre suas etapas de 
produção e resultados. Isso, porque seu objetivo foi o de incentivar a 
produção de alimento nas comunidades carentes e escolas da rede 
pública, a fim de minimizar a fome e incentivar a Educação Ambiental. 
Ao final, será possível verificar se essa prática de agricultura pode ser 
considerada sustentável, bem como pode se revelar, efetivamente, um 
instrumento garantidor do direito humano de acessar o alimento ade-
quado, contribuindo para estabelecer o índice mais próximo de zero, 
em relação à fome, na cidade do Rio de Janeiro.
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A fim de responder à hipótese levantada, a metodologia empre-
gada na pesquisa exploratória é um estudo de caso aliado à pesqui-
sa bibliográfica. Entretanto, no decorrer da investigação, ela se torna 
empírico-documental, visto que o problema proposto abrange análise 
de dados de produção agrícola ora informados na entrevista realizada 
com o formulador e executor do programa, o agrônomo Júlio César 
Barros. Ao final, será possível verificar se a projeto de prática agroeco-
lógica está nos moldes do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 
2 da Agenda 2030 da ONU, atendendo aos preceitos de sustentabili-
dade na garantia do direito humano de acessar o alimento adequado.

1. O DIREITO HUMANO DE ACESSAR 
O ALIMENTO ADEQUADO

Mas, afinal, o que seria direito humano, mera retórica ou con-
venção ocidental acerca dos valores e necessidades humanas? A 
definição de direitos humanos está em constante evolução, por isso 
aponta uma pluralidade de significados, dentre os quais destaca-se a 
sua concepção contemporânea, que foi introduzida pela Declaração 
Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de 
Viena de 1993, após as atrocidades cometidas contra os seres huma-
nos durante a II Guerra Mundial (ONU, 1948). 

De mesma forma, pode-se conceber os direitos humanos como 
valores que dignificam o ser humano, aqueles que surgem com o seu 
nascimento, derivam do ato único e exclusivo de nascer como espécie 
humana. São direitos ditos inalienáveis, pois não podem ser tirados, 
não podem ser vendidos, nem cedidos voluntariamente por ninguém, 
independem de legislação nacional, estadual ou municipal específica; 
devem assegurar às pessoas condições básicas de uma vida digna, 
com acesso à liberdade, à igualdade, ao trabalho, à terra, à saúde,  
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à moradia, à educação, à água e alimentos de qualidade, entre outros 
requisitos essenciais (LEÃO; RECINE, 2011).

Segundo o art. III da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, ora instituída no dia 10 de dezembro de 1948 (DUDH/48), pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) – na ocasião composta por 58 
Estados-membros, entre eles o Brasil – “direitos humanos são os direi-
tos considerados básicos na promoção de uma vida digna para todos 
os habitantes do mundo”. O que se pode notar é que o direito à vida 
está também atrelado à expressão ‘digna’, podendo ganhar interpre-
tações e serem consideradas como sinônimo da expressão ‘padrão’ 
prevista no art. XXV. Aliás, é somente no mesmo artigo que a expressão 
‘alimentação’ é mencionada e reconhecida como um direito, in verbis: 
“Artigo XXV - 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação”.

Nesse sentido, foi declarado no relatório da ONU que a falta 
de alimentação é violação aos direitos humanos, devendo cada nação 
encontrar uma forma de impedir a morte de seus nacionais por fome ou 
desnutrição, por ser desumano (ONU, 2001). Consequentemente, se o 
direito à vida está consagrado no artigo III e a alimentação se mostra 
necessária para se ter um padrão de vida, pode-se compreender o 
direito à alimentação como um direito adjetivo para manter a vida num 
padrão mínimo de dignidade, de humanidade.

No contexto atual de condição social e econômica do ser huma-
no, verifica-se que o acesso ao alimento está vinculado à distribuição 
de renda, à formação e divisão das classes sociais, arrastando, tam-
bém, a adequada distribuição de alimento (FREITAS, 2003). A separa-
ção da sociedade em classes reforça os privilégios para uma pequena 
parcela da sociedade, visto que parte dela detém mais condição finan-
ceira em detrimento de outras, ainda que seja resultado proporcional 
ao empenho do trabalho de cada um. Consequentemente, o poder 
econômico dita as regras do acesso ao alimento entre as classes so-
ciais prejudicando a sua divisão equânime (LEÃO; RECINE, 2011).
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Os perigos do capitalismo para os direitos humanos, especial-
mente para o acesso ao alimento, é outro fator que estimula a desi-
gualdade entre as classes sociais. Os modos dominantes oriundos 
da geopolítica, ora construída pelo capitalismo, desagregam continua-
mente os direitos fundamentais,  desenhando a distribuição espacial 
do poder  e imprimindo os processos de violência sobre as condições 
mínimas da existência humana. A engrenagem econômica global pode 
acentuar ainda mais os fenômenos locais de desintegração social, tais 
como a reprodução da ignorância generalizada, da miséria, da fome, a 
da desertificação dos espaços verdes (LEÃO; RECINE, 2011).  

Logo, para garantir que todos tenham acesso ao alimento, sua 
produção e distribuição deveriam ser protegidas das práticas merca-
dológicas, deveriam ser humanizadas e não comercializadas. O co-
mércio do alimento deveria ter blindagem contra as especulações de 
preço, não poderia ser uma mercadoria como as outras. 

Mas como amenizar todos esses efeitos do capitalismo global? 

A resiliência das pessoas pode ser a resposta, pois ela encontra 
seus caminhos e indica as direções serem traçadas. Quando o pro-
blema se refere à fome, hortas são construídas no entorno das mora-
dias, nos centros urbanos, principalmente no seio das comunidades 
carentes. Trata-se de uma forma de subsistência, uma forma de fácil 
instalação e de resultados objetivos (EMBRAPA, 2020). 

As comunidades envolvidas na agricultura urbana desenvolvem 
a democracia do alimento, resgatando a dignidade humana por meio 
do trabalho social, da satisfação nutricional e emocional. A democracia 
do alimento desenvolve a solidariedade e garante outros direitos fun-
damentais como: direito à vida, à saúde e ao trabalho. Além desses, 
sua prática colabora para a construção de uma cidade mais humana, 
com melhores condições de vida e menos impacto ambiental (Extinto 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 2019).
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2. EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS  
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
PARA ERRADICAR A FOME E 
ESTIMULAR A AGRICULTURA

A Organização das Nações Unidas - ONU, por meio da sua se-
cretaria, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-
tação - FAO, mapeou a fome no mundo, determinando que 820 milhões 
de pessoas, chegando a 840 milhões em 2030, não têm acesso ao 
alimento nos dias de hoje (FAO/ONU, 2020). Para tanto, elencou alguns 
motivos para a fome ainda existir: o desordenado crescimento popu-
lacional global, as mudanças climáticas, interesses políticos, conflitos 
internacionais e políticas públicas precárias. Todas essas causas estão 
impactando o direito humano de acesso ao alimento por todo o mundo. 

Além dessas, a ONU indica que o espaço e as condições para 
a produção de alimento também estão se reduzindo, seja por causa 
do crescente e desordenado urbanismo, seja pelos impactos am-
bientais negativos como a poluição generalizada, queimadas e es-
cassez de água.

Por ser de extrema urgência e dando continuidade às metas es-
tipuladas na “Rio92”1, líderes mundiais se reuniram numa conferência 
internacional sem precedentes promovida pela ONU, conhecida como 

1 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), 
reunião realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, ficou conhecida como Rio-92, 
Eco-92 ou Cúpula da Terra —, a qual aconteceu 20 anos depois da primeira conferência 
com o mesmo objetivo, em Estocolmo, Suécia. Nelas, os governantes de diversos países 
reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações 
com o objetivo de proteger o meio ambiente. < https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/
emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desen-
volvimento-sustentavel-dos-paises.aspx>  Acesso em 14 julho 2021.

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
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a “Cúpula do Milênio das Nações Unidas”2, para debater problemas e 
necessidades que muito afetavam o mundo e afligiam as nações no 
final da década de 90 e início de 2000, tomando como base as estatís-
ticas sociais, econômicas e ambientais até então. 

Como resultado dos debates realizados durante essa conferên-
cia, foi produzida a Resolução A/RES/55/2 de 08 de setembro de 2000, 
intitulada “Declaração do Milênio das Nações Unidas”, um documento 
histórico para o novo século, com 08 (oito) Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio (ODM’s), cada um deles com uma ou mais metas a serem 
cumpridas por todos os países participantes da reunião até o ano de 
2015, por meio de políticas públicas em suas nações (MPPR, 2020). 

Nesse documento, os dirigentes, reconheceram que tinham um 
dever com todos os habitantes do planeta, em especial com os des-
favorecidos e, em particular, com as crianças do mundo, às quais per-
tence o futuro. Os 8 ODM’s previram ações específicas de combate à 
fome e à pobreza, por meio de políticas de desenvolvimento social, de 
acesso ao alimento e de condições propícias de vida. 

No Brasil, o gerenciamento dos ODM’s foi estabelecido por 
meio do Decreto Presidencial de 31 de outubro de 2003, o qual ins-
tituiu o “Grupo Técnico para Acompanhamento das Metas e Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio”. O referido GT adaptou os ODM’s 
às necessidades nacionais, priorizando a “erradicação da pobreza e 
da extrema fome” como o primeiro desses objetivos, e não o terceiro 
previsto no texto original dos ODM’s. In verbis: “1.Erradicar a pobreza 
extrema e a fome” [...].

2 Cúpula do Milênio - Entre 6 e 8 de setembro de 2000, os dirigentes de diversos países, 
incluindo o do Brasil, reuniram-se no evento chamado Cúpula do Milênio, promovido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), para debaterem sobre problemas que afetavam 
o mundo no novo milênio que se iniciava. Como resultado do encontro, um acordo foi ce-
lebrado intitulado “Declaração do Milênio das Nações Unidas”, prevendo ações em favor 
do meio ambiente, bem como objetivos de desenvolvimento sustentável.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
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Entretanto, no final de 2015, a “Era dos ODMs” terminou, dando 
lugar à “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Essa nova 
Agenda convida os países a reforçarem suas estratégias para atingir 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para 
acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima até 2030. 

Todos os esforços para o alcance desses objetivos foram reno-
vados. Dentre eles, o ODS 2 prescreve não só a erradicação da fome, 
mas também o estímulo à agricultura sustentável, a fim de garantir 
o acesso de todas as pessoas ao alimento nutritivo, em particular 
os pobres, as pessoas em situações vulneráveis, especialmente as 
crianças, devendo a desnutrição ser m todas as formas até 2030.

Embora estivesse implícito no “objetivo III” dos ODM’s e desta-
cado como o “objetivo 2” nos ODS, a erradicação da fome ainda está 
em processo lento, revelando-se uma das maiores preocupações para 
o futuro. Trata-se de um direito humano de extrema relevância que ga-
rante o direito à vida. Portanto, a política pública a ser adotada pelos 
governos, não só deve abranger a produção de alimento em grande es-
cala, como também a produção de alimento em escala menor, como as 
hortas comunitárias e familiares. Por certo, os problemas de acesso ao 
alimento seriam mitigados e a figura do Estado como único responsável 
pela produção e distribuição de alimento seria dividida com a socieda-
de, abrangendo a figura dos atores sociais na erradicação da fome. 

2.1 A PREVISÃO DE AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL NO COMBATE À FOME

Da leitura do referido objetivo, extrai-se que a solução desse 
problema deve vir da agricultura sustentável, bem como da política 
econômica de proteção dos alimentos contra preços exagerados 
e voláteis. Além desses, a solução também deve vir do aumento na 
produtividade agrícola e da renda dos pequenos produtores de 
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alimentos, particularmente das mulheres, dos povos indígenas, 
dos agricultores familiares, pastores e pescadores artesanais, do 
acesso seguro e igual à terra. 

O ODS 2 faz uma previsão ampla das ações necessárias 
para se garantir produção e distribuição justa de alimentos, indi-
cando que todos os recursos produtivos devem ser garantidos à 
população, seja por insumos, conhecimentos técnicos, serviços 
financeiros, e oferta de mercados com oportunidade de agregação 
de valor. Destaca-se a o incentivo à implementação de práticas 
agrícolas resilientes, bem como a prescrição de proteção das se-
mentes por meio de bancos e incentivos à infraestrutura rural. 

As comunidades carentes, ao implementarem suas hortas co-
munitárias, suas hortas familiares ou pequenas hortas em espaços ur-
banos, estáo praticando, sem perceber, a resiliência prevista no ODS 
2. Logo, se políticas públicas incentivando a agroecologia forem 
regulamentadas, a prática da agricultura sustentável se expande e 
a chance de se erradicar a fome aumenta.

A implementação de Hortas Urbanas e Periurbanas (HUP’s), nos 
grandes centros e no seu entorno, mostra que a sociedade civil sempre 
encontra um caminho resiliente para garantir o alimento, promovendo, 
sobretudo, uma prática de agricultura sustentável. São memórias 
de comportamentos de subsistência com potencialidade para su-
perar dificuldades grandiosas como desastres naturais. Tais memó-
rias levam a humanidade a se adaptar às condições de urgência e a se 
preparar para lidar com as dificuldades, absorvendo o conhecimento 
do que houve no passado e criando planos de ação que possam ser 
usados no futuro (JÚNIOR, FILHO, 2016). 

O termo sustentabilidade foi pensado em 1987, no Relató-
rio Brundtland da Organização das Nações Unidas, referindo-se 
ao desenvolvimento da humanidade, a partir da satisfação de suas 
necessidades do presente, mas sem comprometer a capacidade dos 
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recursos ambientais que servirão para satisfazer as necessidades 
próprias das gerações futuras (ONU, 2021). Os critérios que compõem 
sua abrangência, recentemente, incorporaram a ‘governança” no seu 
tripé conceitual. Dessa forma, a compreensão de sustentabilidade se 
apoia nos elementos ambiental, social e governança – chamado de 
ESG (Environmental, Social and Governance), como critério de susten-
tabilidade3. Quando se fala em ESG, os aspectos observados são os 
impactos ambientais e sociais da cadeia de negócios, as emissões 
de carbono, a gestão dos resíduos e rejeitos oriundos de uma deter-
minada atividade, bem como as questões trabalhistas, as práticas de 
gestão social e ambiental. 

Logo, quaisquer estudos que abordem a alimentação não po-
dem se furtar de investigar e planejar soluções sustentáveis que au-
mentem a qualidade da produção na cadeia alimentar. A agricultura 
e a criação de animais para consumo estão na base da cadeia de 
produção biológica de curta duração, sendo certo que devem aten-
der às demandas com mais velocidade (ESTORNINHO, 2013). Nesse 
sentido e nos moldes do que prescreve o ODS 2 da ONU, o Poder Pú-
blico, na forma de políticas públicas sociais e agroecológicas, deve 
planejar e estimular a prática de agricultura urbana sustentável de 
curta duração, no intuito de promover o rápido acesso ao alimento e o 
comércio local dos produtos agrícolas produzidos tanto nos espaços 
rurais, quanto nos urbanos.

Tal prática se revela um sistema alimentar sustentável, visto 
que apresenta o tripé ESG, contribuindo para o desenvolvimento 
social, ambiental e econômico da localidade.  Segundo Estorninho 
(2013), a alimentação sustentável é aquela que permite vários níveis 

3 Nos anos 90, época em que a palavra “sustentabilidade” ainda não era popular, o sociólogo 
britânico John Elkington criou o conceito Triple Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade). Este 
conceito prioriza a expansão de um novo modelo de negócio baseado em ações sustentá-
veis, que passa a considerar o desempenho ambiental das empresas como mais importante 
do que somente o financeiro.
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de interrelação entre produtores, consumidores e agentes dinamiza-
dores. Desse modo, os projetos que abrangem o tema da alimen-
tação sustentável devem ser estimulados entre os moradores das 
comunidades em vulnerabilidade, devem encontrar soluções locais e 
sazonais e eles ofertados.

3. HORTAS CARIOCAS, UM PROGRAMA 
MUNICIPAL PARA A AGENDA 2030

No âmbito municipal, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
em 2006, por intermédio de sua Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SMAC) e de sua Gerência de Agroecologia e Produção Orgânica4, 
implementou o Programa Hortas Cariocas (PHC), um projeto de hortas 
comunitárias, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento so-
cioeconômico sustentável e o de garantir o direito humano básico de 
acesso à alimentação saudável e de qualidade, como mais uma forma 
de combate à fome e à degradação ambiental da cidade. 

Hortas comunitárias são um tipo de cultivo executado por gru-
pos de famílias ou pessoas de uma mesma comunidade que recebem 
acompanhamento técnico e fiscalização do poder público, encarre-
gando-se pelo gerenciamento da produção, manejo das hortas e da 
administração. As hortas comunitárias, em geral, são instaladas em 
áreas urbanas ociosas, usadas para o cultivo de hortaliças, plantas 
medicinais, produção de mudas, leguminosas, frutas e outros alimen-
tos, sendo sua produção para abastecer famílias que moram perto 
desses terrenos. (ARRUDA, 2006).  

4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC- foi instituída em 1993 pela Lei Municipal 
n.2.138 em 11 de maio de 1994, como órgão executivo central do Sistema Municipal de 
Gestão Ambiental.
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O formulador e executor do PHC é o agrônomo Júlio César Bar-
ros, que dirige os trabalhos nas 49 hortas existentes na cidade do Rio 
de Janeiro, desde sua implantação, cabendo ao representante da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente a gestão pública do programa. 
O objetivo principal do PHC é o de estimular produção artesanal de 
alimento nas áreas mais vulneráveis do município, bem como o de 
estimular a educação ambiental e a produção de vegetais nas escolas 
e creches da rede pública. 

O projeto leva orientações técnicas de agronomia para as co-
munidades, estimulando o cultivo de hortaliças, legumes e frutas pelos 
próprios moradores ou alunos do local onde estiver implementado. Ao 
levar orientações práticas de produção de alimento agrícola, o PHC 
não só contribui para o âmbito das garantias dos direitos humanos de 
acesso ao alimento, como também institui a agricultura sustentável de 
curta duração, conforme prevê o ODS 2 da ONU.

No âmbito social, o programa capacita os moradores das pró-
prias comunidades para gerir hortas nos espaços urbanos vazios e 
propícios para o plantio; reduzem os índices de ocupações irregu-
lares, elevam os níveis de inclusão social por meio do trabalho e de 
ofertam alimento digno nas áreas onde há altos índices de miséria, 
desemprego, fome, violência, falta de infraestrutura e assistência  
política ou social.

Como fator econômico, é possível constatar o desenvolvimento 
da economia local a partir da distribuição dos alimentos entre as famí-
lias mais necessitadas e da venda dos produtos excedentes das colhei-
tas de legumes e verduras na própria comunidade e até mesmo para 
restaurantes locais, gerando renda para os que trabalham nas hortas. 

Quanto ao aspecto ambiental, o programa reduziu considera-
velmente as áreas destinadas ao acúmulo de lixo, as inundações e 
degradação ambiental, pois restaurou diversos espaços que serviam 
como depósito de lixo ou descarte de outros resíduos. A criação das 



268S U M Á R I O

hortas nesses espaços aumentou a qualidade do solo em razão da 
existência das plantas, transformando lixões em verdadeiros oásis ur-
banos. Assim, além de ofertar produtos agrícolas saudáveis, de quali-
dade, livres de agrotóxicos ou de transgênicos, o projeto proporciona 
uma alimentação saudável, nutritiva e acessível para os moradores 
das comunidades.

O Programa Hortas Cariocas é fruto de um projeto de desen-
volvimento municipal, no âmbito do setor primário urbano, criado a 
partir das necessidades de comunidades. Para que o projeto funcio-
nasse, toda estrutura foi ofertada. E, assim o é. A Prefeitura fornece 
os insumos como sementes, terra adubada, hortelãos, uniformes, 
equipamento de proteção individual, material para mão de obra 
no cultivo, equipamentos e fertilizantes orgânicos, e a comunidade 
contribui com o empenho de manter a horta. Mas, o envolvimento 
e o compromisso das pessoas afetadas pelo projeto garantem o 
sucesso na produção dos alimentos. O custo mensal do PHC para 
o Poder Executivo Municipal, com o pagamento de bolsas-auxílio 
e insumos, chega a R$ 1.178.985. No entanto, essa despesa, apa-
rentemente alta, reverte-se em restauração de terrenos e educação 
ambiental, gera segurança alimentar e produção de trabalho para 
os moradores das comunidades beneficiadas com o projeto.

Os recursos orçamentários do projeto das Hortas Cariocas vêm 
de recursos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Além disso, a 
SMAC possui um fundo de conservação ambiental que é abastecido 
por uma série de fontes como royalties do petróleo, multas e compen-
sações ambientais. 

Para que o projeto seja implementado, é preciso que a comuni-
dade se mostre interessada e solicite sua instalação à Prefeitura. Uma 
vez feito o pedido pela comunidade, a gestão do projeto vai até o local 
para verificar se a área é adequada para a implementação da horta. 
Uma vez aprovado o pedido pela Prefeitura, são formadas as equipes 
de trabalho por pessoas da própria comunidade ou da Unidade de 
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Ensino, sendo o período de trabalho o padrão de 8 horas, de segunda 
a sexta-feira, inclusive para os fins de semana, cujos turnos são estipu-
lados para não cessarem as regas das plantas. 

Das pessoas que se apresentam para o trabalho, é escolhido o 
hortelão encarregado, o qual, a princípio, deve possuir conhecimento 
técnico de horticultura, visto que ele será o responsável pela coorde-
nação dos grupos de trabalho e responsável por quaisquer proble-
mas com as hortas. Contudo, se ninguém for indicado para a função, 
os conhecimentos técnicos agrícolas são passados àqueles que se 
comprometem com o trabalho. Os integrantes e o hortelão responsá-
vel recebem uma ajuda financeira da SMAC em torno de meio salário 
mínimo, na condição de doarem o que colherem - cada colaborador 
recebe em torno de R$ 400,00 e o coordenador, responsável pelas 
atividades e funções administrativas, R$ 520,00. Ou, se a colheita for 
muito boa, podem preferir vender toda a produção e ficar com os lu-
cros da venda, além de poderem receber parte do que colherem para 
consumo próprio, devido ao sistema de meação da produção.

O programa já alcançou o número de 49 hortas, as quais estão 
distribuídas em comunidades carentes e escolas públicas do Rio de 
Janeiro. Os trabalhos contam com mais de cem colaboradores no 
setor de produção. Nas Unidades de Ensino da Secretaria Municipal 
de Educação, o PHC incentiva a implementação de hortas com o 
objetivo de levar noções de educação agroambiental aos alunos da 
rede pública. Além dos ensinamentos agroecológicos, visto que os 
alunos também participam dos cuidados com os canteiros, a prática 
oferta uma complementação saudável para a merenda escolar por 
meio de alimentos cultivados na própria escola, sem agrotóxico e sob 
o sistema orgânico de produção. 

 Quanto ao resultado das hortas, todos os alimentos produzidos 
são registrados de forma artesanal, numa espécie de prestação de 
contas após a informação dos encarregados. Trata-se do monitora-
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mento para avaliação da eficiência e eficácia do PHC. Contudo, como 
esses dados são apenas informados, o processo de análise de resul-
tados das hortas se torna uma estimativa. 

O objetivo do PHC, segundo seu gerente executor, Júlio Cé-
sar, não é o de conferir exatamente o quanto as pessoas ou as 
comunidades ganham com a produção, mas o de incentivá-las a 
produzir alimento; ter certeza de que muitas pessoas estão se be-
neficiando com a produção e distribuição dos produtos que produ-
zem; ter certeza de que os espaços ociosos estão sendo utilizados 
em prol da própria comunidade, em prol do meio ambiente e do 
direito de acessar o alimento. Também é objetivo do programa ver 
uma unidade de produção se emancipar, tornando-a independente 
no gerenciamento e na produtividade. 

De acordo com as informações fornecidas pelo gerente do pro-
jeto, o PHC produziu, em média, 70 toneladas de alimentos em 2019 e 
82,2 toneladas, em 2020, ano em que a pandemia por Covid-19 agra-
vou as condições econômicas de toda a sociedade. Segundo suas 
informações, das 49 Hortas Cariocas já estabelecidas em comunida-
des e em escolas da cidade do Rio de janeiro, 07 novas delas foram 
implantadas em comunidades no ano de 2020, totalizando 26 HC’s em 
comunidades e 13 em escolas. 

Contabilizando a produção de todas elas, 1.651.770 mudas de 
plantas foram produzidas em viveiros, gerando 82,2 toneladas de ali-
mentos agrícolas durante o ano de 2020. Entretanto, somente foram 
comercializadas 29,780 toneladas de alimentos em 11 feiras agroeco-
lógicas, pois a Resolução SMAC n. 15 de 25/03/2020, para efeitos de 
cálculo de atingimento de metas, restringe a comercialização de toda 
a produção de alimento, tanto para garantir a alimentação das pessoas 
das comunidades, o que já era previsto nos objetivos do projeto, quan-
to em virtude da Pandemia de COVID-19. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ODS 2 da Agenda 2030 prescreve que o acesso ao alimento 
deve ser de forma adequada, com os devidos nutrientes, a fim de se 
garantir a saúde. Para tanto, seu texto indica que a solução desse 
problema deve vir da agricultura sustentável, por meio das políticas 
públicas socioeconômicas de cada nação. Prescreve, ainda, que 
tais políticas devem proteger os alimentos contra preços exagerados 
(ONU, 2020). Por essa razão, as hortas urbanas, em todas as suas 
formas, aí incluído o Programa Hortas Cariocas (PHC), estão pos-
sibilitando a garantia do direito fundamental de acesso ao alimento 
seguro, saudável e adequado. 

Além disso, a prática da agricultura sustentável oportuniza às 
pessoas a geração de renda, aproveitamento dos espaços ociosos 
ou subutilizados, alimentos orgânicos, educação ambiental e consoli-
dação da consciência ecológica. Isso, sem falar que se tornam verda-
deiros oásis em meio a tantas construções, oxigenando os espaços. 
Daí se dizer que são fontes seguras de sustentabilidade e direito à 
dignidade humana.

O Programa Hortas Cariocas é um uma política pública socioe-
conômica instituída para incentivar a produção de alimentos nas co-
munidades carentes do Rio de Janeiro, bem como difundir a educação 
ambiental de subsistência. Entre seus objetivos principais estão o de 
incentivar o trabalho artesanal e o de capacitar pessoas em situação 
de vulnerabilidade para produzirem alimento orgânico e de qualidade. 

Desde sua criação, em 2006, o Programa Hortas Cariocas já pro-
duziu mais de mil toneladas de alimentos distribuídos entre os morado-
res das comunidades carentes e das escolas que dele se beneficiam. 
Conforme se depreende dos dados fornecidos pelo seu gerente, Júlio 
César Barros, somente no ano de 2020, o programa produziu mais de 
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82,2 toneladas de produtos alimentícios agrícolas de forma gratuita. 
É inegável que o programa municipal de horta urbana contribui para 
assegurar alimento à população carente carioca. Verificou-se, então, 
que o PHC pode sim minimizar os efeitos da fome e trazer benefícios 
para a sociedade, sendo certo que o projeto atende às orientações do 
ODS 2 da Agenda 2030.

Em decorrência dos resultados e benefícios demonstrados, a 
ONU, inclusive, no ano de 2020, reconheceu o alcance do Programa 
Hortas Cariocas e o incluiu na lista das ações essenciais para alcançar 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. Para tanto, 
declarou que o programa brasileiro, ao oferecer instrução, insumos e 
materiais à população local, possibilita não só a produção, mas tam-
bém o acesso a alimentos saudáveis nas regiões mais vulneráveis 
da cidade, incentivando a agroecologia urbana. Acrescentou que o 
“Hortas Cariocas” promove a educação ambiental, contribuindo efeti-
vamente para o desenvolvimento sustentável da agricultura orgânica, 
o que confirma a hipótese proposta nesta pesquisa.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas Para o Meio Ambiente e a Plataforma da Sustentabilidade 

RESUMO

O Decreto n° 10.576/2020 foi amplamente criticado por permitir o cultivo de 
peixes exóticos em corpos d’água da União. A principal crítica à legislação fun-
damenta-se no impacto socioambiental que a inclusão de espécie de peixe de 
ambiente diverso poderia causar à biodiversidade brasileira. O presente traba-
lho objetiva analisar os impactos desse sistema alimentar na perda de biodiver-
sidade, confrontando a atividade com a legislação ambiental e tendo o respeito 
à agenda global de desenvolvimento sustentável como resposta protetiva ao 
dano ambiental sob análise. A metodologia utilizada é a bibliográfica, valendo-
-se do método dedutivo, com o auxílio da doutrina, legislação e periódicos. Por 
fim, nota-se que a governança ambiental entende as políticas públicas como 
um campo policêntrico no qual decisões estatais devem compatibilizar a agen-
da do desenvolvimento econômico com a agenda socioambiental.

Palavras-chave: Agenda 2030; ODS 15; Biodiversidade; Tilápia; Decreto nº 
10.576/2020.
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ABSTRACT 

Decree No. 10.576/2020 was widely criticized for allowing the cultivation of exo-
tic fish in Union water bodies. The main criticism of the legislation is based on 
the socio-environmental impact that the inclusion of fish species from a diverse 
environment could cause to Brazilian biodiversity. This work aims to analyze the 
impacts of this food system on the loss of biodiversity, confronting the activity 
with environmental legislation andand respecting the global sustainable deve-
lopment agenda as a protective response to the environmental damage under 
analysis. The methodology used is bibliographical, using the deductive method, 
with the help of doctrine, legislation and periodicals. Finally, it is noted that envi-
ronmental governance understands public policies as a polycentric field in whi-
ch state decisions must reconcile the economic development agenda with the 
socio-environmental agenda.

Keywords: Agenda 2030; SDG 15; Biodiversity; Tilápia; Decree nº. 10.576/2020.
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INTRODUÇÃO

Em 2020 foi publicado o Decreto n° 10.576/2020 que trouxe alte-
rações substanciais à regulamentação da atividade da aquicultura no 
Brasil. A tilapicultura, em especial, possibilita um cenário de perigo à 
biodiversidade de água doce em território nacional por ser um passa-
porte para espécies exóticas invasoras1 (BRAGA, 2021).

O Brasil é detentor de vasta biodiversidade que está amea-
çada pelas atuais políticas ambientais nacionais. Não raro questões 
comerciais e seus riscos operacionais são sobrepostos às questões 
ambientais (FÓRUM, 2021). O sistema alimentar global é o principal 
impulsionador dessa tendência. Nos últimos 50 anos, a conversão 
de ecossistemas naturais para agricultura tem sido a principal causa 
da perda de habitat e perda de biodiversidade. (CHATHAM HOUSE, 
2021). O Decreto n° 10.576/2020, não foge à regra e foi apresenta-
do pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro objetivando 
“desburocratizar” os processos de cessão, facilitando o cultivo de or-
ganismos aquáticos no Brasil visando interesses comerciais, tanto no 
mercado interno quanto no externo (BOLSONARO, 2021).

Tal desejo materializa-se no novo regramento uma vez que ne-
nhum órgão do Ministério do Meio Ambiente (MMA) participa do pro-
cesso de autorização de criação de peixes. Dessa forma, o Ministério 
do Meio Ambiente perdeu o protagonismo na tomada de decisões, 
sendo substituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), ou seja, interesses comerciais prevalecem sobre os 
interesses ambientais.

1 Espécies exóticas invasoras são aquelas que encontram-se fora de sua área de distribui-
ção natural, ameaçando ecossistemas, habitats ou espécies; em razão de suas vantagens 
competitivas e favorecidas pela ausência de predadores e pela degradação dos ambientes 
naturais, dominam os nichos ocupados pelas espécies nativas. (MMA, 2020) 
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A proteção da biodiversidade contra espécies exóticas invaso-
ras é de interesse da agenda ambiental tendo como alicerces a Cons-
tituição Federal (CRFB/88) e a Convenção sobre Diversidade Biológica 
das Nações Unidas (CDB). O tema foi expressamente contemplado na 
Agenda 2030 através da Meta 15.8 do ODS 15 – Vida Terrestre.

Portanto, essa pesquisa se justifica pela urgência do tema na 
agenda ambiental global. A biodiversidade é a base da saúde do pla-
neta, impactando diretamente a vida de todos, isto é, a redução da bio-
diversidade significa um futuro de insegurança alimentar e escassez de 
recursos (MMA, 2020).

O objetivo desta pesquisa é analisar as justificativas para inser-
ção deste peixe exótico em corpos d’água nacionais, os danos am-
bientais gerados por esta prática, legislação pertinente sobre a matéria 
e a responsabilidade do Estado por suas políticas ambientais. Dessa 
forma, pretende-se responder como a inserção do da tilápia em corpos 
d’água doce ameaça a biodiversidade nacional ofendendo tratados 
internacionais ratificados pelo Brasil, em especial o ODS 15 da Agen-
da 2030 da ONU. A metodologia a ser utilizada nesta pesquisa é a 
do método dedutivo. Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, 
documental e exploratória investigativa. Quanto à abordagem, esta é 
de natureza qualitativa.

No primeiro momento é apresentada uma abordagem da tila-
picultura com suas características e riscos, em seguida um confronto 
entre o novo regramento e a legislação consolidada sobre o tema. Pos-
teriormente é promovida a análise da responsabilidade do Estado sob 
a ótica do compromisso global da Agenda 2030. Ao final, conclui-se 
que o Decreto nº n° 10.576/2020, ameaça a biodiversidade nacional, 
é uma ofensa aos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, em 
especial o ODS 15 da Agenda 2030 da ONU.
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1. TILÁPIA:  
O VERDADEIRO CUSTO DO ALIMENTO

O veloz crescimento populacional trouxe consigo a necessida-
de de aumento na produção de alimentos. Todavia, diversos proble-
mas ambientais estão relacionados à expansão de áreas para essas 
culturas (BAGGIO, 2012). Tilápias, espécie originária da África, têm 
particular importância nesse contexto. Algumas de suas principais ca-
racterísticas, tais como crescimento rápido, alta tolerância a fatores 
ambientais e grande aceitabilidade do mercado consumidor justificam 
seu difundido uso na aquicultura (BAGGIO, 2012).

Durante as décadas de 40 e 50 houve uma distribuição mundial 
significativa de tilápias com o intuito de promover o cultivo de subsis-
tência em países subdesenvolvidos. A história da distribuição da tilápia 
no Brasil inclui a introdução, na década de 50, para o povoamento dos 
reservatórios hidrelétricos (EMBRAPA, 2015). A tilápia é hoje o princi-
pal produto da aquicultura brasileira. Cultivada em 24 dos 27 estados 
brasileiros com restrições às áreas da Bacia Amazônica, o Brasil figura 
como maior produtor de tilápia da América Latina e 4º do mundo (PEI-
XE BR, 2021).

 O potencial da espécie desperta a atenção de grupos estran-
geiros que veem na imensa reserva de água doce do Brasil uma opor-
tunidade para elevar a produção da proteína (GALERA, 2019). À frente 
desse movimento estão empresas internacionais sediadas no Brasil, 
players mundiais da piscicultura, que buscam interlocução com di-
versos governos para conseguir uma legislação mais efetiva para a 
atividade. Tal fato é demonstrativo de como o lobby econômico acaba 
por influenciar a regulamentação, muitas vezes em detrimento da sus-
tentabilidade ambiental (GALERA, 2019).
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Resta demonstrado que economicamente a atividade é extrema-
mente atrativa. Inobstante, em termos socioambientais, o cultivo da tilá-
pia traz consigo o dano ambiental como efeito colateral (SPONCHIATO, 
2020). O modelo de cultivo no Brasil é uma das grandes preocupações. 
Os tanques-rede2, principal forma de criação em território nacional, não 
garantem total controle sobre os peixes que podem escapar e se apro-
priar de outros habitats (SPONCHIATO, 2020). O escape das tilápias, 
espécie exótica à fauna nacional, pode causar alterações na biodiversi-
dade através da bioinvasão (SANTANA, 2016). O processo de bioinva-
são é descrito como sendo a chegada de uma espécie exótica invasora 
em um ecossistema em equilíbrio dinâmico (DEXTRO, 2021). 

O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, possuindo 
mais de 20% do número total de espécies da Terra (MMA, 2020). Po-
rém, apesar de toda esta riqueza, a maior parte das atividades econô-
micas nacionais baseia-se em espécies exóticas (MMA, 2020). Este 
paradoxo traz à tona uma ideia premente: é fundamental que o Brasil 
estabeleça políticas comerciais que façam melhor aproveitamento da 
biodiversidade brasileira ao invés de atentar contra a mesma (MMA, 
2020). Neste contexto, como abrigo da exuberante biodiversidade, o 
Brasil reúne privilégios e enorme responsabilidade (MMA, 2020). 

2. LEGISLAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE EM CONFRONTO 
COM O DECRETO Nº 10.576/2020

A legislação brasileira é farta na proteção ambiental quanto à 
inserção de organismos exóticos no meio ambiente (ICMBIO, 2019). 
A Constituição Federal (CRFB/88), reguladora das atuações do Esta-
do, veda qualquer ato que possa trazer prejuízo ao equilíbrio ambien-
tal (POZZETTI; GASPARINI, 2018):

2 Tanques-rede são fabricados com telas e fixados em reservatórios de água naturais tais 
como rios e mares. A alternativa mais segura, embora mais cara, são os tanques escavados. 
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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 coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações (CRFB/88).

A norma constitucional estabelece que a proteção ambiental é 
dever do Estado e de toda a coletividade uma vez que esses são ges-
tores do meio ambiente e contribuem diretamente para o uso susten-
tável do mesmo. Portanto, atividades que atentem contra a proteção 
ambiental, inclusive aquelas prejudiciais à biodiversidade, vão de en-
contro a determinação constitucional e por isso, devem ser vedadas e 
combatidas por toda a sociedade (POZZETTI; GASPARINI, 2018). 

A Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas 
(CDB), promulgada no Brasil através do Decreto nº 2.519/1998, está 
estruturada sobre três bases principais – a conservação da diversidade 
biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e 
equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos ge-
néticos – e se refere à biodiversidade em três níveis: ecossistemas, es-
pécies e recursos genéticos (MMA, 2021). A Convenção abarca tudo o 
que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade – e ela funciona, 
assim, como uma espécie de arcabouço legal e político para diver-
sas outras convenções e acordos ambientais mais específicos (MMA, 
2020). A Política Nacional da Biodiversidade (Decreto nº 4.339/2002), 
por exemplo, tem seus princípios estabelecidos com base na CDB e 
inclui várias diretrizes referentes a ações sobre espécies exóticas inva-
soras com vistas a aumentar o nível de conhecimento e de ação prática 
contra invasões biológicas (ICMBIO, 2019).

Por esse recorte no arcabouço normativo, percebe-se como o 
Decreto nº 10.576/2020, afronta pelo menos duas normas consolida-
das no marco jurídico da proteção ambiental do país. A primeira é de 
natureza constitucional, e a segunda incide sobre a Convenção sobre 
Diversidade Biológica das Nações Unidas (CÂMARA, 2020).
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Em efeito, o art.13 do referido Decreto, ao permitir a utilização de 
espécies exóticas em águas continentais e marinhas entra em choque 
com o mandamento constitucional do art. 225 da CRFB/88, tal seja, 
a incumbência ao poder público de proteger a fauna e a flora, veda-
das, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica ou provoquem a extinção de espécies (CÂMARA, 2020). A 
aludida permissão estabelecida no Decreto não apenas colide com a 
obrigação de proteger a biodiversidade, como vai além para incentivar 
a introdução de espécies exóticas (CÂMARA, 2020).

A segunda norma sobrestada pelo Decreto é o art. 8 da Conven-
ção da Diversidade Biológica que entre seus dispositivos estabelece 
que caiba a Cada Parte Contratante “impedir que se introduzem, con-
trolem ou erradiquem espécies exóticas que ameacem os ecossiste-
mas, hábitats ou espécies”. Também aqui, o governo desconsidera não 
apenas as recomendações compartilhadas pela maioria das Nações 
como, descumpre compromissos assumidos pelo país no âmbito dos 
acordos, convenções e tratados internacionais que visam combater a 
crise ambiental (CÂMARA, 2020).

3. ODS 15 E A NECESSIDADE DA ATUAÇÃO 
PRÓ ATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
EM DEFESA DA BIODIVERSIDADE

Diante dessa realidade, a problemática das questões am-
bientais alçou novos patamares de relevância, passando a pautar 
as discussões globais sobre desenvolvimento. Há um entendimento 
de interdependência global na propositura de um ponto de equilíbrio 
consensual na relação econômico-ambiental (SOUZA, HARTMANN e 
SILVEIRA, 2015).
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A Declaração de Estocolmo (1972), fruto da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, “atenta à necessidade de um 
critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo 
inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente huma-
no”, estabeleceu princípios para questões ambientais internacionais, 
incluindo direitos humanos, gestão de recursos naturais, prevenção 
da poluição e relação entre ambiente e desenvolvimento (ONU, 1972). 
A conferência também levou à elaboração do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente, que deu continuidade a esses esforços.

Importante frisar que o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado não se opõe diretamente ao direito ao desenvolvimento. 
Dessa forma,  o desenvolvimento econômico e social é indispensável 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não obstante, a 
proteção ambiental deve fazer parte desse processo de desenvolvi-
mento (SANTANA, 2016). A sustentabilidade ambiental, assim, não se 
reduz apenas à intocabilidade, mas, também,  à conciliação entre uso 
econômico e preservação dos recursos naturais.

Os sistemas alimentares modernos, embora fundamentais para 
a vida humana, impõem custos pesados ao meio ambiente e à saúde 
pública. Esses custos transcendem fronteiras e gerações, e portanto, 
requerem ação governamental internacional. A perda da biodiversida-
de continuará a acelerar, a menos que ocorra uma mudança na manei-
ra atual de produção de alimentos (IFPRI, 2020).

O nosso sistema alimentar tem sido moldado nas últimas dé-
cadas pelo paradigma da “comida mais barata”. As políticas e estru-
turas econômicas têm visado a produção de cada vez mais alimen-
tos a menor custo. A intensificação da produção agrícola degrada 
os solos e os ecossistemas, reduzindo a capacidade produtiva da 
terra e exigindo ainda mais intensamente que a produção alimentar 
para acompanhar a procura. O consumo global crescente de calo-
rias mais baratas e de alimentos de recursos intensivos agrava estas 
pressões (CHATHAM HOUSE, 2021).
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A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta 
e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 169 metas e 231 
indicadores globais, para erradicar a pobreza e promover vida digna 
para todos, dentro dos limites do planeta (PNUD, 2015). São objetivos 
e metas claras, para que todos os países os adotem de acordo com 
as próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global 
que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pes-
soas, que buscam equilibrar as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: a econômica, a social e a ambiental (PNUD, 2015). As-
sim, os 17 ODS estimulam a ação para os próximos anos (2016-2030) 
em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta 
(PNUD, 2015). Os vínculos e a natureza integrada dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável são de importância crucial para asse-
gurar que o propósito da nova Agenda seja realizado. (CNJ, 2019).

No processo de implantação da Agenda 2030, as Nações se 
comprometem com a adoção e o cumprimento dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. Todos os Poderes do Estado devem estar 
envolvidos e devem atuar para que, no seu respectivo âmbito de atua-
ção, sejam observadas as diretrizes traçadas pelos ODS e seja feito 
um esforço para adequação e cumprimento das metas e dos indica-
dores estabelecidos (CNJ, 2019).

Por muito tempo, as reservas naturais eram entendidas como in-
finitas, independentemente da forma e quantidades usadas. Ao longo 
do tempo, com o crescimento da população humana acompanhado 
da evolução das diferentes ciências, foram crescendo as provas de 
que esses recursos são finitos. (EMBRAPA, 2018)

Nesse sentido, proteger os ecossistemas terrestres corres-
ponde ao 15° dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Seu princípio consiste em “proteger, recuperar e promover o uso sus-
tentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
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florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 
da terra e deter a perda de biodiversidade” (PNUD, 2015). Preservar 
e conservar o meio ambiente são ações necessárias para que as 
próximas gerações contem com recursos para a sua manutenção e 
sobrevivência (PNUD, 2015).

Por isso, promover o manejo sustentável dos ecossistemas e 
interromper o processo de perda de biodiversidade são ações extre-
mamente importantes para a conservação e preservação dos recursos 
naturais (PNUD, 2015). Usar sustentavelmente os recursos naturais em 
cadeias produtivas e integrá-los em políticas públicas é tarefa central 
para o atingimento das metas do ODS 15 e a promoção de todos os 
outros ODS (PNUD, 2015).

Em específico, a Meta. 15.8 preceitua “até 2020, implementar 
medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto 
de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáti-
cos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias” (PNUD, 2015). 
No Brasil a meta foi mantida sem alteração justificando-se pelo fato do 
país pertencer a proporção de países que adotam legislação nacional 
relevante e recursos adequados para a prevenção ou o controle de 
espécies exóticas invasoras (IPEA, 2018):

Em consonância com compromissos internacionais assumidos 
no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, o Brasil 
vem desenvolvendo medidas voltadas ao atingimento da meta 
global, entre as quais: i) a atualização e implementação da Es-
tratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, aprovada 
por meio da Resolução CONABIO nº 07, de 29 de maio de 
2018; e ii) a elaboração dos Planos Nacionais de Prevenção, 
Controle e Monitoramento de Espécies Exóticas Invasoras. 
Prevê-se, também, o desenvolvimento de um sistema de alerta 
e detecção precoce de espécies exóticas invasoras, incluin-
do, entre outras ações, a consolidação de uma lista nacional 
de espécies exóticas invasoras e a elaboração e aplicação de 
protocolos de análise de risco para a importação de espécies 
e registro de produtos à base de agentes biológicos e micro-
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biológicos de controle. Dessa forma, optou-se por manter, sem 
alterações, a redação da meta original. (IPEA, 2018)

Em 2019, com a posse do Presidente Jair Messias Bolsonaro, 
houve uma guinada no discurso e nas políticas do governo brasileiro 
em relação ao meio ambiente. O Brasil deixou de ser considerado uma 
das lideranças no cenário de discussões ambientais, papel que de-
sempenha desde que sediou a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (RIO-92) para, aos poucos, ser 
visto como nação que ameaça os esforços globais de preservação do 
ecossistema (PASSARINHO, 2019).

O desmonte das políticas públicas ambientais inclui o esvazia-
mento dos órgãos ambientais, sendo cogitada, inclusive, a possibili-
dade de extinção do Ministério do Meio Ambiente; decisão que não 
foi efetivada (STACHEWSKI, 2019). No entanto, o enfraquecimento 
do Ministério se concretizou, inclusive, na publicação do Decreto nº 
10.576/20 pelo qual a Agência Nacional de Águas e Saneamento Bási-
co (ANA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) ou qualquer outro órgão do Ministério perdeu 
sua função no processo de autorização de criação de peixes.

Questões ambientais relacionadas à proteção dos recursos na-
turais são discutidas e regulamentadas em âmbito nacional e inter-
nacional devido às características da degradação ecológica, ou seja, 
os danos são de toda a coletividade. Nesse sentido, é necessário um 
compromisso global visando a proteção de ecossistemas e da biodi-
versidade e que esse, impulsione uma atuação eficiente da Administra-
ção Pública em prol da preservação ambiental (SOUZA, HARTMANN e 
SILVEIRA, 2015). O poder-dever do Estado não deve vislumbrar apenas 
ganhos econômicos, mas também intervir sobre esses com o intuito de 
equilibrar meio ambiente e economia, objetivando o desenvolvimento 
sustentável. Portanto, torna-se crucial que o Estado não seja um agen-
te causador do dano ambiental e que impeça que outros promovam a 
degradação (SOUZA, HARTMANN e SILVEIRA, 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de incentivo ao cultivo da espécie exótica invasora 
- tilápia - em corpos d’águas nacionais é um retrocesso às políticas 
ambientais até então vigentes no país. O Decreto nº 10.576/2020 dis-
põe sobre a cessão de uso de espaços físicos em corpos d’água 
de domínio da União para a prática da aquicultura. A questão era 
anteriormente regida pelo Decreto nº 4.895/03. Em relação ao texto 
anterior, foram trazidas diversas inovações, apontando no sentido da 
desregulação da atividade.

Resultados de estudos demonstram a influência positiva de 
pressão de propagação na introdução e estabelecimento da tilápia 
em ecossistemas naturais, mostrando que a expansão da aquicultu-
ra representa uma ameaça à conservação da biodiversidade aquática 
(FORNECK, 2020). Ecossistemas são fundamentais para garantir as 
condições e processos necessários ao desenvolvimento sustentável, 
às atividades econômicas e todas as demais estruturas sociais e cul-
turais (YOUNG e SPANHOLI, 2020).

Não restam dúvidas quanto ao descumprimento de todo o arca-
bouço legal que versa sobre a proteção da biodiversidade, da Cons-
tituição Federal à convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. 
Sistemas alimentares são fatores essenciais, mas esses devem ser 
sustentáveis. A Agenda 2030 forja seus objetivos na determinação de 
acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimen-
sões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu 
potencial em matéria de dignidade e igualdade, em um ambiente sau-
dável (PNUD, 2015).

Nossa alimentação precisa se tornar mais saudável, sustentável 
e acessível para todos. Uma visão puramente economicista, visando 
lucros apenas, trará impactos negativos irreversíveis. Em essência, o 
verdadeiro valor dos alimentos fornece o modelo econômico necessá-
rio para sistemas alimentares sustentáveis (IFPRI, 2020).
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

A Agenda 21 é um instrumento de planejamento urbano e rural produto da 
Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD ou Rio 92) realizada em 1992. Tem como elementos constituintes 
básicos o planejamento visando ao desenvolvimento sustentável e a parti-
cipação cidadã. Tendo em vista o fato de que a participação popular nos 
processos de planejamento é inerente e necessária ao desenvolvimento 
sustentável, metodologias participativas se fazem essenciais para a correta 
inserção da sociedade civil e outros atores sociais no desenvolvimento da 
Agenda 21 Local, de forma a evitar tanto a desordem quanto a negligência 
para com esses atores, respeitando seu direito à defesa de interesses, bem 
como o direito de participar. A partir da importância atribuída às ditas meto-
dologias participativas, o presente artigo estudou modelos propostos como 
metodologias por meio de revisão da literatura e pesquisa documental, bus-
cando fazer as devidas avaliações e comparações e tendo como resultado a 
geração de um banco de dados de metodologias participativas que possa ter 
utilidade consultiva ao Poder Público e demais organizações interessadas. 
Concluiu-se que há uma favorável diversidade de metodologias facilmente 
acessíveis pela internet, variedade esta que adapta-se muito bem à versatili-
dade da Agenda 21 Local. 

Palavras-chave: Agenda 21 Local; Participação; Políticas Públicas; Ambiente; 
Sustentabilidade.
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ABSTRACT 

Agenda 21 is an urban and rural planning instrument product of the United Na-
tions Conference on Environment and Development (UNCED, also known as 
Rio 92) performed in 1992. Its basic elements are planning for sustainable de-
velopment and citizen participation. Since popular participation when it comes 
to planning processes is essential to sustainable development, there is a need 
for methodologies that manage to correctly insert civil society and other social 
actors in Local Agenda 21 (LA21) development, avoiding disorder or negligence 
regarding those actors take place in its application, respecting their right to de-
fend shared interests as well as their right to participate. Assuming the importan-
ce of such participatory methodologies, the present paper studied the variety of 
proposed models for referred methodologies through literature review and docu-
mental research, seeking for the applicable evaluations and comparisons. The 
research generated a participatory methodologies database as a result, in a way 
that it can serve for consulting purposes by many organizations. It concludes that 
the enormous diversity of methodologies easily accessible through the internet is 
greatly positive, as it can readily be adapted to the versatility of Local Agenda 21.  

Keywords: Local Agenda 21; Participation; Public Policies; Environment; 
Sustainability.
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INTRODUÇÃO1

A Agenda 21, um dos cinco documentos gerados a partir da 
Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento (CNUMAD ou Rio 92) de 1992, representa um importante instru-
mento de planejamento cujo objetivo maior encontra-se em promover 
um estilo de desenvolvimento mais completo em relação ao simples 
crescimento econômico - o chamado Desenvolvimento Sustentável. 
A troca de conceitos, passando do crescimento ao desenvolvimen-
to, transforma o caráter puramente econômico do crescimento em um 
processo complexo que se volta a outros aspectos, como o social e o 
ambiental (GAVARD, 2009).

O Ministério do Meio Ambiente brasileiro define a Agenda 21 
como instrumento “de planejamento para a construção de sociedades 
sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos 
de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.” (MMA, 
2021). Embora seja um importante instrumento de planejamento  para 
construção de sociedades sustentáveis, infelizmente não tem sido 
muito utilizado pelos Estados soberanos, assim como aponta Kohler 
(2003), onde até 2002, 10 anos após a consolidação do instrumento, 
somente 19 países haviam realizado Agenda 21 Nacionais.

O capítulo 28 da Agenda 21 aponta a importância dos governos 
locais para a concretização do desenvolvimento sustentável. Segundo 
o documento, neste âmbito se encontram as origens de muitos pro-
blemas e soluções trazidos na concepção da Agenda 21, de forma 
que ali eles devem ser tratados para promover maior efetividade das 
ações tomadas. Além disso, a Agenda 21 também sustenta que a re-
levância dos governos locais se deve ao fato de que são os governos 

1 O presente artigo é fruto do projeto “Metodologias para Agendas 21 Locais participativas”, 
processo nº 2020/06845-6, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP).
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mais próximos das populações, estando mais cientes dos contextos 
socioeconômicos e ambientais e também sobre as quais as ações 
governamentais terão efeitos mais imediatos. 

Para se medir o nível de sucesso da aplicação de Agendas 
21 Locais (A21L), Xavier, Jacobi e Turra (2019) consideram haver 
diversos indicadores quantitativos, os quais se dividem em Análise 
do processo e Avaliação dos resultados. De acordo com os autores, 
a primeira avaliação é comumente realizada baseando-se nos indi-
cadores “Número de participantes”, “Nível de envolvimento”, “Apoio 
político” e “Aderência aos passos processuais”. A Avaliação dos re-
sultados, por sua vez, costuma ser realizada usando os parâmetros 
de “Grau de implementação”, “Completude dos objetivos finais” e 
“Desenvolvimento de indicadores”. 

Os autores, porém, questionam a representatividade que os re-
sultados dessas formas de avaliação têm sobre aspectos qualitativos 
da participação, defendendo que eles muitas vezes mantêm a avalia-
ção de resultados em níveis quantitativos. Essa deficiência seria, ainda, 
uma problemática, pois, ao se tratar de participação, a qualidade com 
que ela foi realizada seria de maior importância do que a quantidade de 
membros efetivamente participando (XAVIER; JACOBI; TURRA, 2019). 

Por isso o processo participativo apresenta-se como extrema-
mente complexo, exigindo grande atenção no contexto de desenvolvi-
mento de políticas como a A21L. Para apoiar a gestão da participação 
em todo o seu dinamismo, diversas ferramentas podem ser utilizadas 
- as chamadas metodologias participativas - estas são esquemas pro-
cedurais mais ou menos sistematizados que indicam formas de colo-
car em prática processos participativos. 

A diversidade de metodologias participativas é imensa, de forma 
que o presente artigo não busca esgotá-las. Em vez disso, o objetivo 
principal da pesquisa foi o de estudar as metodologias participativas 
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passíveis de aplicação em A21L, buscando-se, primordialmente, por 
metodologias que se ligam diretamente à Agenda 21 ou que já tenham 
sido utilizadas para este fim. Além disso, teve por objetivos específicos 
identificar as diferentes metodologias participativas elaboradas para a 
ampliação da experiência democrática; analisar o levantamento reali-
zado para apontar similaridades e discordâncias entre as diversas me-
todologias encontradas e estruturar um banco de dados sob a forma 
de um website com o intuito de facilitar o acesso à diversidade de me-
todologias participativas existentes, contribuindo para sua aplicação 
nas atividades do Poder Público.

A pesquisa foi realizada de forma quali-quantitativa, buscando 
observar aspectos qualitativos das metodologias em termos de apli-
cabilidade, adaptabilidade, casos de sucesso, dentre outras caracte-
rísticas. Os aspectos quantitativos foram principalmente relacionados 
à quantidade de metodologias, número de casos registrados, dentre 
outros. Para tal, consultou-se documentos, estudos de caso, artigos 
científicos, cartilhas, sites de projetos, dentre outras fontes de informa-
ção documental de caráter governamental ou produzidas por associa-
ções oficiais. A descrição analítica das metodologias encontradas se 
deu a partir das seguintes questões orientadoras: 

1. O que é, quais os conceitos e definições envolvidos;

2. Como surgiu e contexto histórico de origem;

3. Como é, em termos de características essenciais, estrutura,  
dinâmica;

4. Fundamentos e justificativas para sua existência e aplicação;

5. Finalidade e aplicabilidade;

6. Situação geográfica das experiências;

7. Resultados das experiências. 
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1. PARTICIPAÇÃO E ESFERA PÚBLICA

A Agenda 21 possui em seu escopo duas premissas básicas: o 
planejamento voltado ao desenvolvimento sustentável e a participação 
cidadã, havendo diferenciação entre participação cidadã e participação 
social. A primeira caracteriza-se pelo conjunto de instituições e regula-
mentos formais que permitem e estimulam a participação coletiva, en-
quanto a segunda é a iniciativa da sociedade civil (organizada ou não) 
para se inserir nos âmbitos de debates públicos (GARCÍA-MONTES; 
MONREAL, 2019). Segundo Avritzer (2019), a participação enquanto 
prática política só foi regulamentada no Brasil após a Constituição de 
1988, por meio de diversos dispositivos legais infraconstitucionais. 

Por meio da participação popular as necessidades sociais e 
ambientais se sobrelevarão, retirando o protagonismo do setor econô-
mico, tornando o município mais comprometido com as esferas social 
e ambiental e menos subordinado à influência econômica (OLIVEIRA; 
COLENCI, 2017). A participação da população local na elaboração do 
planejamento sustentável de seu território adquire, então, aspecto fun-
damental na aplicação de A21L, e mais ainda o é a criação de mecanis-
mos institucionais para a consolidação desse processo democrático.

Isso ocorre devido ao fato da participação ser o canal pelo qual 
o Estado toma conhecimento das necessidades da população. Ela 
deve orientar a elaboração de políticas e legislação por parte do Poder 
Público, fazendo apenas sentido que as leis sejam elaboradas em con-
junto com as pessoas que se submeterão a elas. O estabelecimento 
de comunicação entre Estado e sociedade por meio da participação 
nesses moldes é a única forma de legitimar verdadeiramente as de-
cisões tomadas pela administração pública - sendo que esse alinha-
mento entre expectativas e necessidades sobre a administração e as 
ações da administração só podem dar-se a posteriori, nos ambientes 
participativos da esfera pública (PRIST; BUCCI, 2021). Conceitualmen-
te, é denominado esfera pública o espaço onde formam-se 
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“fluxos comunicativos espontâneos que se articulam na socie-
dade acerca de questões de interesse comum e público, por 
meio dos quais são veiculados conteúdos, opiniões, valores, 
visões de mundo, afetando a tomada de decisão, a formação 
da vontade e a construção da identidade no plano individual e 
coletivo.” (PRIST; BUCCI, 2021. p. 632).

A incorporação de movimentos sociais e cidadãos não-organi-
zados ao planejamento (como no caso da A21L) representa uma forma 
de lidar com as assimetrias de poder existentes na gestão urbanística 
marcada pela arena de disputas de interesses que lhe é característica 
(OLIVEIRA; LOPES; SOUSA, 2018). Por isso, a participação direta em 
processos de tomada de decisão deve ser garantida, em especial no 
cenário da gestão pública local (FERNANDES, 2005).

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio de levantamento bibliográfico e documental, diver-
sas metodologias foram encontradas. O total de metodologias pre-
vistas para descrição foi de 40, porém apenas 25 puderam ser des-
critas. As 15 metodologias excluídas durante o processo de coleta 
de dados o foram por insuficiência de fontes secundárias de dados, 
como estudos e histórias de casos, relatórios, sites, dentre outros. 
Apesar disso, essas 15 metodologias estão disponíveis na base de 
dados do governo austríaco, no site <https://www.partizipation.at/
en.html>. Quanto às metodologias devidamente analisadas, as in-
formações compuseram uma base de dados que pode ser acessada 
no domínio <www.democraciaambiental.ufscar.br>. 

Assim, a partir das informações coletadas, buscou-se responder 
a três questões principais: 1) quais métodos foram identificados como 
mais adequados para processos de A21L; 2) por quais motivos esses 
métodos foram entendidos como adequados e 3) por quais motivos 
os outros métodos não foram considerados adequados? Para isso, 

https://www.partizipation.at/en.html
https://www.partizipation.at/en.html
http://www.democraciaambiental.ufscar.br
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buscou-se categorizar os métodos analisados em uma escala de três 
níveis, distribuídos da seguinte forma: no primeiro nível, os métodos 
próprios; no segundo, métodos adequados; no terceiro, aqueles com-
patíveis. Imediatamente, as categorias levam a crer que nenhum mé-
todo foi descartado por demonstrar completa incompatibilidade com 
o processo de A21L. De fato, no decorrer da pesquisa, nenhum dos 
métodos identificados e dos quais pôde-se aprofundar na fase de co-
leta de dados mostrou-se absolutamente inviável. 

Quadro 1 - Distribuição do total de metodologias descritas 
de acordo com os parâmetros da pesquisa.

Metodologias participativas levantadas

Advocacy 
planning

Agenda 
conference CLEAR Community 

organizing
Consensus 
conference

Delphi survey Dragon 
dreaming

Dynamic 
facilitation Fishbowl Focus group

Future workshop ICLEI Internet forum Júri cidadão LoveTalks

Nominal focus 
groups Nominal groups Open Space 

Technology Pesquisa-ação Painel cidadão

Passo-a-passo Pedagogia do 
oprimido

Teatro 
legislativo

Wisdom 
council World café

Fonte: autoria própria, 2021.

2.1 PRÓPRIOS

O primeiro nível diz respeito às metodologias participativas que 
não apenas podem ser usadas para condução de processos partici-
pativos em A21L, mas que foram, efetivamente, concebidos para a 
Agenda 21. Assim, os métodos dessa categoria possuem, de certa for-
ma, contextualização histórica em diálogo com a realização da Rio-92. 
Assim, são três as metodologias identificadas que focam na Agenda 
21: A Agenda Conference; a metodologia ICLEI e a Passo-a-passo. 
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Quando se pensa em metodologias participativas para A21L, 
a metodologia da Agenda Conference se encaixa nos parâmetros de-
sejados: configura-se, antes de mais nada, como uma metodologia 
participativa - enquanto as outras não o são efetivamente, conforme 
será discutido adiante. O objetivo principal do método encontra-se na 
proposição de uma forma de organização dos encontros nos quais 
aspectos relativos à A21L serão debatidos. O foco da metodologia 
em processos de A21L não impede que sua aplicação seja reco-
mendada para outros fins (como uso interno em organizações), mas 
é evidenciado pela sua ênfase em temáticas de desenvolvimento. 
Assim, pode ser utilizada também em processos de planejamento 
paisagístico e desenvolvimento regional e local (HEILAND; MÜNDER-
LEIN; SCHINDELMANN, 2003).

 As metodologias ICLEI e Passo-a-passo serão tratadas con-
juntamente em função das grandes similaridades que compartilham. 
Ambos os métodos são produtos diretos das conferências internacio-
nais de 1992, com intenções de proporcionar uma estrutura metodoló-
gica para o desenvolvimento de A21L. Elas estão sendo discutidas no 
trabalho enquanto metodologias participativas, mas há uma diferença 
sutil entre sua concepção a da Agenda Conference, dita uma metodo-
logia participativa de fato. A ICLEI e Passo-a-passo são instruções pro-
cedimentais para todo o processo de execução das A21Ls, de forma 
geral. Assim, são, antes de metodologias participativas, instrumentos 
de apoio à gestão municipal ou organizacional. Podem ser analisadas 
à luz da participação por frisarem veementemente a importância do 
envolvimento de uma diversidade considerável de atores sociais nas 
discussões e ações, apontando também dicas para o aproveitamento 
máximo desse engajamento. A Agenda Conference, por sua vez, é, 
antes de mais nada, uma metodologia participativa em sentido estrito, 
sendo seu principal objetivo propor uma estrutura para as reuniões - 
com isso, entende-se que sua aplicação é grandemente focada na 
participação per se. Podem ser apontados elementos metodológicos 
constituintes de cada metodologia que corroboram com a análise. Esta 
tarefa será cumprida adiante.
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Primeiramente, tratar-se-á da Agenda Conference. Seu momen-
to inicial quando em execução é marcado pela definição de temas, 
tópicos e subtópicos de discussão pela respectiva equipe organizado-
ra. A partir disso, a conferência será dividida em quatro fases, sendo 
cada uma delas momentos delimitados para tratar-se dos assuntos 
definidos. Essas fases são a de inventário (reunião de material para 
compreensão do cenário presente), avaliação (julgamento da situação 
atual), definição de modelos e objetivos e, finalmente, elaboração de 
projetos e medidas. Como pode-se notar, a metodologia estrutura-se 
em torno de um evento único, ou seja, do momento da participação 
propriamente dita.

Isso não se observa nas metodologias ICLEI e Passo-a-passo. 
A sequência de etapas destas são, respectivamente: busca de parce-
rias, análise situacional, planejamento operacional, implementação e 
monitoramento e avaliação e feedback (para ICLEI); Mobilizar governo 
e sociedade, criar o Fórum da A21L, elaborar o diagnóstico participati-
vo, elaborar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, implemen-
tar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável e, finalmente, moni-
torar e avaliar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável (para a 
Passo-a-passo). A forma como as etapas são estruturadas evidencia 
que seu foco se encontra em todo o processo de planejamento e exe-
cução de uma A21L, por mais que a questão da participação permeia 
constantemente as considerações metodológicas. 

Dessa forma, as metodologias reunidas na categoria “Próprias” 
ocupam um mesmo nicho, mas ainda assim podem ser usadas de 
formas diferentes e para propósitos distintos, porém complementares. 
Esse fenômeno, inclusive, permeia toda a seção de resultados, tendo 
em vista que as metodologias aqui reunidas nas três categorias são 
passíveis de mesclagem, uso simultâneo, ajustes e complementação 
entre si. Para o caso das metodologias “Próprias”, então, a distinção 
que se nota apresenta-se da seguinte forma: ICLEI e Passo-a-passo 
servem ao usuário interessado em iniciar um processo de A21L e busca, 
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para tanto, orientações procedimentais sobre como operar; caso este 
usuário preocupa-se particularmente pela qualidade da participação no 
processo, poderá contar com prescrições e referências a respeito. À 
Agenda Conference, por outro lado, pode-se recorrer caso o usuário 
demande apoio à realização da participação por meio de reuniões, 
encontros e conferências com e entre atores sociais. Dessa forma, ela 
pode ser entendida como um apoio operacional à participação.  

2.2 ADEQUADOS

O segundo nível, de métodos adequados à execução de A21L, 
engloba todas as metodologias identificadas como passíveis de apli-
cação aos processos de Agenda 21; diferentemente dos métodos 
próprios, porém, os dispostos nessa categoria não foram construídos 
tendo a Agenda 21 como foco. Mesmo assim, suas proposições con-
ceituais e metodológicas são adequadas para utilização em grande 
parte ou toda a execução de A21L. Os métodos aqui incluídos são: 
CLEAR; Community organizing; Dragon dreaming; Dynamic facilitation; 
Future workshop; Júri cidadão; Open space technology; Pesquisa-a-
ção; Painel cidadão; Pedagogia do oprimido; Teatro legislativo; Wisdom 
council; World café.

As metodologias reunidas nesse nível, em sua maioria, são tam-
bém indicações de estruturação do momento de participação, como 
foi demonstrado para a Agenda Conference anteriormente. Diferente-
mente daquela, porém, a história de criação de metodologias não se 
vincula diretamente à Agenda 21; elas foram criadas em momentos 
históricos e contextos diversos, enfocando, de forma geral, em pro-
porcionar reuniões de pessoas capazes de promover o envolvimento 
destas em questões comunitárias e/ou organizacionais. 
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Apesar desta característica definidora da categoria em que se 
encontram, algumas metodologias possuem histórico de aplicação em 
A21L especificamente, como é o caso da Pesquisa-ação (GARCÍA-
-MONTES; MONREAL, 2019). As outras metodologias das quais não 
tiveram registro de aplicação a A21L encontrados, porém, oferecem 
potencial satisfatório de uso nesses processos. Isso se dá por dois 
motivos principais: 1) as metodologias compartilham de valores se-
melhantes que incentivam fortemente a participação, a criatividade e a 
ação transformadora; 2) elas propõem estruturas de eventos que po-
dem ser facilmente adaptadas às necessidades da A21L, dentre essas 
a continuidade do processo e a equalização do poder dentre os atores 
sociais envolvidos. 

Quanto a esses pontos, pode-se apontar o conjunto de metodo-
logias deste nível que explicitamente encorajam os valores citados no 
ponto 1 e abarcam as características sugeridas no item 2, sendo eles 
Dragon dreaming, Dynamic facilitation, Open space technology, Peda-
gogia do oprimido, Teatro legislativo e World café. Por conta de unirem 
em seus arcabouços metodológicos os requisitos discutidos, estes 
métodos são considerados adequados para aplicação em processos 
de A21L. Os outros métodos da categoria, apesar de não atenderem 
aos dois itens definidos, continuam sendo aptos para uso contínuo de 
forma adaptada, complementar e/ou mesclada com outros métodos.

2.3 COMPATÍVEIS

As metodologias restantes, não atendendo aos requisitos dos 
dois grupos anteriormente apresentados, compõem o terceiro nível 
de metodologias. São chamadas de compatíveis pois, apesar de 
seus objetivos e seu aparato conceitual e metodológico não serem 
os mais adequados para a condução de A21L - por razões que serão 
discutidas adiante -, podem ser utilizadas para determinadas etapas  
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do processo, como reuniões pontuais. Assim sendo, os métodos com-
ponentes deste nível são: Advocacy planning; Consensus conference; 
Delphi survey; Fishbowl; Focus groups; Internet forum; LoveTalks; No-
minal focus groups; Nominal groups. 

O fato dessas metodologias serem indicadas para uso pon-
tual em reuniões decorre da insuficiência delas em oferecer uma pro-
posta estrutural que valorize espaços livres, criativos e participativos. 
Evidente, ainda se caracterizam por metodologias participativas por 
juntar um grupo de pessoas e atores sociais em torno de questões e 
encorajá-los a discutir soluções e proposições. Porém, a forma como 
o fazem muitas vezes demonstra a preocupação com apenas um mí-
nimo de participação, afirmação que pode ser feita em cima de uma 
série de observações. 

Tomando-se por exemplo a Delphi survey: a metodologia não 
demanda a reunião de participantes (física ou virtual), encorajando em 
verdade o contrário - participantes devem ser anônimos entre si, sendo 
seu envolvimento restringido à resposta de duas rodadas de formulá-
rios. A metodologia, dessa forma, não estimula o diálogo nem o uso 
contínuo, dois requisitos para aplicação em A21L a fim de torná-las 
verdadeiramente participativas.

Outra metodologia que pode exemplificar os motivos de forma-
ção deste grupo é a Consensus conference: o método propõe a reali-
zação de conferências altamente estruturadas e de duração definida, 
demandando que o resultado dos diálogos seja compilado em um do-
cumento que será encaminhado ao poder público e outros tomadores 
de decisões envolvidos, cabendo a esses decidir se acatará ou não às 
requisições da sociedade civil. O principal impeditivo para seu uso em 
A21L encontra-se justamente nessa fragilidade com que se estabelece 
um acordo entre o poder público e a sociedade civil, havendo a possi-
bilidade de que todo o progresso conquistado durante as conferências 
se perca pela simples indisposição dos tomadores de decisão para 
com as demandas. 
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Essa análise deste grupo, porém, não deve levar a entendi-
mento de que as metodologias aqui reunidas são descartáveis. Pelo 
contrário, a nomeação do grupo em “Compatíveis” indica justamente 
a possibilidade de aplicá-las enquanto ferramentas auxiliares de pro-
cessos menores de tomada de decisão, às vezes podendo ser apli-
cadas exclusivamente dentre a comissão organizadora para mediar 
suas discussões internas. Contudo, pelos motivos explicitados, não 
se recomenda que sejam tomadas como ferramentas centrais para 
a condução de processos participativos centrais e decisivos para a 
execução da A21L, pois a forma como reúne atores sociais e apre-
sentam os resultados dessa reunião pode fragilizar os resultados da 
própria Agenda 21.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa conduziram a duas conclusões prin-
cipais: há uma grande diversidade de metodologias participativas exis-
tentes e a A21L é um processo grandemente versátil no que tange à 
operacionalização da participação. 

O primeiro ponto revela-se de especial interesse devido à ne-
cessidade cada vez maior de se estabelecer processos participativos 
nos mais variados tipos de organizações e projetos. Graças à plurali-
dade de metodologias disponíveis a um relativamente fácil acesso, a 
pessoa física ou jurídica interessada em iniciar um processo participa-
tivo ou mesmo de A21L tem grandes possibilidades no que tange não 
apenas ao método escolhido, mas também à mesclagem de métodos. 
Isso porque as metodologias participativas apresentadas são, em sua 
maioria, facilmente complementares entre si em função de suas ferra-
mentas, objetivos e indicações. 
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Quanto ao segundo ponto, resta apontar como a A21L tem a 
capacidade de receber positivamente diferentes abordagens quan-
to à questão de como implementar processos participativos em sua 
execução. Conforme demonstrado, mesmo havendo a necessidade 
de organizar os métodos recolhidos em categorias de ordem cres-
cente de adequação à A21L, todos eles são passíveis de utilização, 
assegurando-se a devida atenção quanto às proficiências e deficiên-
cias de cada um. 
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, objetivando o engaja-
mento global na trilha de caminhos para um desenvolvimento sustentável, pro-
põe 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. Com 
destaque ao ODS 16: “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, o problema da 
pesquisa é a efetividade da democracia participativa na tomada de decisão em 
políticas públicas ambientais no Brasil, justificada pela sua imprescindibilidade 
para a construção prática do desenvolvimento sustentável. A metodologia é a 
revisão bibliográfica e o objetivo é construir uma análise crítica da democracia 
como meta da Agenda 2030 no cenário brasileiro atual. Conclui-se que várias 
são as dificuldades e retrocessos em relação à participação no Brasil atual, 
contudo, mecanismos garantidores de regras estáveis de debate público para 
a tomada de decisões e concretização e continuidade das políticas públicas 
deliberadas são indispensáveis para se dar voz aos cidadãos, buscando-se 
uma gestão estatal de baixo para cima, para a superação das desigualdades 
em busca de justiça socioambiental. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Agenda 2030; ODS; 
Democracia Ambiental; Participação Popular.
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ABSTRACT 

The 2030 Agenda, aiming for a global engagement in sustainable development, 
proposes 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 targets. Em-
phasizing on SDG 16: “Peace, Justice and Effective Institutions”, the research 
problem is the effectiveness of participatory democracy in environmental public 
policies in Brazil, justified by its indispensability for the construction of sustaina-
ble development. The methodology is a bibliographic review and the objective 
is to build a critical analysis of democracy as a goal of the 2030 Agenda. It is 
concluded that there are several difficulties and setbacks in relation to participa-
tion in today’s Brazil, however, mechanisms that guarantee stable rules of public 
debate for decision-making and the implementation and continuity of deliberate 
public policies are essential to give voice to citizens, seeking a bottom-up state 
management to overcome inequalities in search of socio-environmental justice.

Keywords: Sustainable Development; 2030 Agenda; ODS; Environmental 
Democracy; Popular participation.
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INTRODUÇÃO

A demokratía, como poder, direção ou governo nas mãos do 
povo, é a forma de governo adotada no Brasil. O sistema democrático 
se desdobra em diversos microssistemas direcionados à criação das 
políticas públicas almejadas.

No contexto da temática do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, o Estado brasileiro estabelece a sua defesa e preservação 
como um direito-dever de todos, Poder Público e coletividade, motivo 
pelo qual a participação nas decisões relativas às políticas públicas 
ambientais deve ser garantida amplamente. 

O problema de pesquisa se debruça sobre a questão da de-
mocracia participativa como alternativa para a proteção do meio am-
biente e o fortalecimento da plataforma da sustentabilidade, fixando 
as seguintes temáticas no desenvolvimento do trabalho: democracia 
na sua dualidade (representação versus participação); participação 
como objetivo do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030; e 
dificuldades e oportunidades da implementação da democracia par-
ticipativa ambiental. 

A justificativa é a imprescindibilidade da participação popular 
para a delineação de políticas públicas ambientais em todos os níveis, 
o que se justifica pela necessidade de tratar tanto teórica como em-
piricamente a temática para a construção prática do desenvolvimento 
sustentável. A metodologia é a revisão bibliográfica, tecendo consi-
derações críticas sobre o estado da arte da matéria enfocada, com o 
objetivo de construir uma análise crítica quanto à democracia repre-
sentativa e participativa como método para atingir a meta participativa 
do ODS no Brasil atual.
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1. DEMOCRACIA:  
A BUSCA PELA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

A participação do povo é possível de forma direta? Ou então, é 
possível que todas as pessoas no Brasil se reúnam e tomem decisões 
sobre os rumos do Estado? 

Apesar de a democracia nos moldes dos gregos antigos não ser 
operacionalizável, tanto em razão da população na escala de milhões, 
como em razão de o conceito de cidadãos na atualidade, pautado nos 
direitos de liberdade e igualdade presentes na legislação, ser muito 
mais abrangente que nos primórdios das ações entendidas como de-
mocráticas, ainda assim, não se pode olvidar a importância das toma-
das de decisão em âmbito estatal terem respaldo do público.

Dessa forma, o regime representativo da democracia está pre-
sente em diversos países do ocidente, incluindo o Brasil, possibilitando 
o acesso do povo ao Estado e a determinação das suas decisões. 

Nas palavras de Norberto Bobbio (2000, p. 56):

A democracia representativa tem como uma de suas principais 
características que as decisões que atingem toda a coletividade 
não são tomadas de forma direta por aqueles que a integram, 
mas sim por pessoas que a representam e são eleitas para 
cumprir essa finalidade.

Explicando as consequências da democracia representativa, 
Escorel (2008, p. 987) salienta que essa forma de democracia fomenta 
dois direitos de liberdade: o de voto e o de livre associação:

O desenvolvimento da democracia em regimes representati-
vos ocorreu em duas direções: no alargamento gradual do di-
reito de voto até atingir o sufrágio universal e na multiplicação 
de órgãos representativos, isto é, dos órgãos compostos de  
representantes eleitos.



314S U M Á R I O

O modelo democrático representativo vigente em todos os paí-
ses que o adotam é fortemente criticado por Rousseau (1975), Bursztyn 
(1990), Santos e Avritzer (2002). Para Andrighetti (2009), referenciando 
Bobbio, existem seis “promessas não cumpridas” por esse modelo, 
que geraram consequências problemáticas: protagonismo dos grupos 
políticos ao invés do indivíduo, representantes que visam interesses 
próprios ante o interesse coletivo, presença do poder oligárquico, es-
paços sem controle democrático, falta de transparência dos atos dos 
entes públicos e não educação para exercício da cidadania. 

Uma das conquistas da democracia representativa, a premissa 
de igualdade, não pode conduzir o povo à condição de uma mas-
sa uníssona, homogênea e calada, cujo silêncio só se excetua nos 
limitados momentos do voto, a cada período determinado. A lógica 
de estabilidade e equilíbrio não pode mais se manter sem canais que 
propiciem o diálogo entre os governos e as populações de forma muito 
mais cotidiana. Necessário se faz uma verdadeira “mudança de atitu-
de, tanto do poder público quanto da sociedade, que deverá se or-
ganizar para reconhecer as demandas e criar alternativas inteligentes 
que impulsionem a inclusão e integração socioespacial” (MONTEIRO; 
ZAZZETTA; ARAUJO JÚNIOR, 2015, p. 141).

Nessa esteira, surge a democracia participativa, que deve ser 
compreendida em relação à democracia representativa como com-
plemento e evolução desta, no sentido de inclusão de elementos de 
participação direta/popular no modelo representativo a exemplo do 
referendo, das iniciativas populares e da revogação de mandato, in-
dependentemente da reunião de todos os cidadãos em assembleia 
(PEREIRA; CALGARO, 2015).

A participação do povo nas decisões do Estado tem previsão no 
art. 1º, parágrafo único, da Constituição da República, de forma indire-
ta, por meio de representantes, ou diretamente (BRASIL, 1988), o que 
implica em se agregar “a dimensão de uma democracia participativa, 
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abrindo espaço para a intervenção direta dos cidadãos brasileiros nas 
decisões políticas” (FENSTERSEIFER; SARLET, 2014, p. 109).

Para entender quem é o público a ser considerado pela partici-
pação popular, Ebbesson (2007, p. 685) esclarece tratar-se de “qual-
quer pessoa” que não integre a Administração Pública, o Poder Pú-
blico ou o governo. Dessa forma, a participação popular é garantia 
aos indivíduos, isoladamente ou em grupos sociais, compreendendo 
o conceito de coletividade, nos termos do art. 225 da Constituição da 
República (BRASIL, 1988), abrangendo portanto as presentes e as fu-
turas gerações.

A promoção da participação pública na tomada de decisões 
nas políticas ambientais tem como grande marco a Declaração do Rio 
sobre o meio ambiente e o desenvolvimento de 1992. Em seu Princípio 
10, a Declaração estabelece os três eixos da Democracia Ambiental: 
direito à informação, direito à justiça e participação popular. 

Ainda em âmbito internacional, em 1998 foi assinada a Conven-
ção sobre Acesso à Informação, Participação no Processo de Tomada 
de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, comumen-
te chamada de Convenção de Aarhus. Como o próprio nome revela, 
esse documento trata da efetivação do direito de participação popular 
em sociedades democráticas, especificando no art. 8º, que “deve ser 
dada oportunidade ao público de comentar, diretamente ou através de 
órgãos consultivos representativos” (COMISSÃO ECONÔMICA PARA 
A EUROPA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1998).

Além disso, em 2018, o Brasil assinou o Acordo Regional sobre 
Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em As-
suntos Ambientais na América Latina e no Caribe, nomeado Acordo 
de Escazú. Nesse documento, entre outras disposições, temos que:

(...) o direito do público de participar nos processos de tomada 
de decisões ambientais incluirá a oportunidade de apresentar 
observações por meios apropriados e disponíveis, conforme as 
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circunstâncias do processo. Antes da adoção da decisão, a au-
toridade pública correspondente levará devidamente em conta 
o resultado do processo de participação (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 2018).

Na linha de participação, a Agenda 2030 foi desenvolvida por 
meio de processo participativo, com a coordenação da ONU, envol-
vendo governos, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de 
pesquisa (ODS BRASIL, 2021).

2. PARTICIPAÇÃO COMO  
META DA AGENDA 2030  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, dando 
continuidade à Agenda de Desenvolvimento do Milênio (2000-2015), 
foi adotada por 193 Estados-Membros da ONU em 2015, durante a 
Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. 
Após diversas tentativas e acordos anteriores, a Agenda 2030 objetiva 
o engajamento global na trilha de caminhos para um desenvolvimento 
econômico sustentado, socialmente inclusivo e ambientalmente sus-
tentável (FACIROLI; FONSECA, 2020, p. 112).

Partindo de um Plano de Ação Global, a Agenda 2030 propõe 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. Não se 
trata de um documento normativo vinculante dos Estados-Membros, 
tendo o papel de orientar e indicar as diretrizes para a elaboração de 
políticas públicas nacionais, no sentido de que “este diseño de objeti-
vos, metas e indicadores puede situarse en el ámbito del llamado soft 
law, sin efectos jurídicos directos pero visible influencia en las políticas 
y en la legislación doméstica” (MARTIN, 2020, p. 1940).
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A Agenda 2030, de acordo com Faciroli e Fonseca (2020, p. 98), 
está baseada em uma parceria global, exigindo a mobilização de ato-
res sociais em um esforço coletivo para o atingimento das 169 metas 
propostas, que abrangem as principais dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável: ambiental, econômica, social e cultural, de maneira equita-
tiva, integrada e não fragmentada (FACIROLI; FONSECA, 2020, p. 98). 

Nesse aspecto, Sachs (2008, p. 73) esclarece que para haver 
desenvolvimento sustentável é necessário planejamento local e parti-
cipativo e, nesse ponto, a Agenda 2030 propõe “leave no one behind” 
(UN, 2021), elevando a participação ao mais alto nível de prioridade.

Com destaque ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 16: 
“Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, delimita-se o objeto deste traba-
lho pela meta 16.7, que garante “a tomada de decisão responsiva1, 
inclusiva2, participativa3 e representativa4 em todos os níveis” (ODS 
BRASIL, 2021a) e reconhece participação social como um elemento 
essencial para o desenvolvimento sustentável (FACIROLI; FONSECA, 
2020, p. 99)5:

Para a meta 16.7, há dois indicadores globais de efetividade e 
demonstração de resultados:

1 Responsiva diz respeito à capacidade de responder de forma rápida e adequada às diver-
sas situações (IPEA, 2019, p. 41).

2 Inclusive refere-se à necessidade de que a tomada de decisão leve em conta todos os gru-
pos sociais e interesses envolvidos no processo, sem priorização de determinados grupos 
ou interesses (IPEA, 2019, p. 41).

3 Participativa relaciona-se à existência de canais formais para que os diversos grupos so-
ciais possam interagir com o Estado no processo de tomada de decisão, garantindo a 
igualdade de participação entre os diversos grupos, reduzindo potenciais desigualdades e 
assimetria de poder (IPEA, 2019, p. 41).

4 Representativa: requer que as decisões tomadas representem a vontade popular, a partir 
do respeito ao processo eleitoral e da garantia de que o Estado contemple, em seu interior, 
a representatividade dos diversos grupos sociais presentes na nação (IPEA, 2019, p. 41).

5 Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes: Promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. (...)

 Meta 16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representa-
tiva em todos os níveis (ODS BRASIL, 2021a).
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16.7.1 - Proporções de cargos (por sexo, idade, pessoas com 
deficiência e grupos populacionais) em instituições públicas (le-
gislativo nacional e locais, administração pública e tribunais) em 
relação às distribuições nacionais.

16.7.2 - Proporção da população que considera que os proces-
sos de tomada de decisão são inclusivos e adequados, por sexo, 
idade, deficiência e grupo populacional (ODS BRASIL, 2021a).

Outros nove indicadores para a meta 16.7 foram propostos pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018, p. 433-434), 
além dos dois  indicadores globais: 1. proporção de municípios com 
conselhos municipais ativos, por área de política pública; 2. média na-
cional da proporção de Conselhos Municipais Deliberativos (sobre o 
total de conselhos); 3. proporção de Estados com conselhos estaduais 
ativos, por área de política pública; 4. média nacional da proporção 
de Conselhos Estaduais Deliberativos (sobre o total de conselhos); 
5. proporção de Conselhos Nacionais Deliberativos (sobre o total de 
conselhos); 6. proporção de áreas de política pública com conselhos 
nacionais; 7. proporção de conselhos nacionais em funcionamento; 8. 
proporção de áreas de políticas públicas que realizaram conferências 
nacionais nos últimos quatro anos; e 9. proporção de conselhos na-
cionais com ao menos 50% de representantes não-governamentais.

Outro parâmetro para a verificação da amplitude da participação 
é a escada de Arnstein (1969), que configura um instrumento de medi-
ção do nível de participação de processos de discussão de políticas. 
Seu modelo apresenta oito níveis de participação (Tabela 1), organiza-
dos em sistema de “escada” - daí o termo escada de Arnstein. Esses 
degraus são sistematizados de maneira crescente, significando que os 
degraus mais baixos (níveis mais próximos do um) são aqueles menos 
participativos, enquanto que o grau de participação efetiva pode alcan-
çar o máximo em oito níveis.
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Tabela 1 - Níveis de participação popular na tomada  
de decisões (de baixo para cima, do pior ao melhor nível).

Graus de poder 
do cidadão

Partnership (Parceria)
Permite que os cidadãos nego-
ciem e se envolvam em trocas 
com os tomadores de decisão.

Delegated power 
(Poder delegado) Os cidadãos obtêm a maioria 

dos assentos de tomada de 
decisão, ou total poder gerencial.Citizen control 

(Controle do cidadão)

Graus de 
tokenismo

Informing (Informando) Os cidadãos podem, de fato, 
ouvir e ser ouvidos. Mas, sob 
essas condições, eles não têm 
o poder de garantir que seus 
pontos de vista sejam atendidos 
pelos tomadores de decisão. 

Consultation (Consulta)

Placation (Apaziguamento)

Nível de não 
participação

Manipulation (Manipulação) Os cidadãos não participam. 
Permite que os detento-
res de poder “educem” ou 
“curem” os participantes.

Therapy (Terapia)

Fonte: ARNSTEIN, 1969.

Dessa forma, tanto o formato de realização da participação 
como sua amplitude podem ser medidos por parâmetros de sustenta-
bilidade democrática.

3. DIFICULDADES E OPORTUNIDADES 
DA IMPLEMENTAÇÃO DA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA AMBIENTAL 

A democracia, seja ela direta, representativa ou participativa, 
não está imune de críticas, principalmente no campo dos movimentos 
sociais. Para Perez Cubero (2019, p. 145-146), 



320S U M Á R I O

De hecho, con frecuencia, el eje principal de la crítica de los ac-
tores que participan en los movimientos es la falta de democracia 
o la insuficiencia de las instituciones para tramitar sus demandas. 
Se ven a sí mismos como procesos democratizadores, creado-
res de espacios y prácticas democráticas, en su perspectiva me-
jores que los de la política institucional.

A abrangência do ODS 16 e das doze metas por ele estabele-
cidas gera críticas quanto à dificuldade de sua concretude, resumidas 
por Martin (2020, p. 1943-1944) quanto ao seu valor essencialmente 
ético e a necessidade de adequação a contextos democráticos dife-
rentes. Por outro lado, a autora destaca a dimensão política do ODS 
16, que o configura como a quarta “dimensão” do desenvolvimento 
sustentável” (MARTIN, 2020, p. 1940-1941).

A meta 16.7 está longe de ser atingida no atual contexto bra-
sileiro. Diversos retrocessos são apontados para a meta 16.7, como 
destaca o V Relatório Luz da Sociedade Civil6, apresentado em julho 
de 2021 (GT AGENDA 2030, 2021). De acordo com o estudo, a meta 
16.7 “segue muito abaixo da composição populacional a participação 
de mulheres e pessoas não brancas nos cargos conquistados” (GT 
AGENDA 2030, 2021, p. 100), embora com alguma melhora quanto à 
representatividade.

Mas é no processo democrático e participativo brasileiro que o 
retrocesso no atingimento da meta 16.7 possui maior destaque. Confor-
me a Tabela 2, com dados extraídos do V Relatório Luz (GTSC A2030, 
2021, p. 99-100), há severas ameaças à garantia da tomada de deci-
sões responsivas, inclusivas, participativas e representativas no país.

6 O Relatório Luz da Sociedade Civil é um estudo de análises críticas propositivas sobre a 
Agenda 2030 produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 
(GTSC A2030). O GTSC é uma coalizão que atualmente reúne 57 organizações não go-
vernamentais, movimentos sociais, fóruns, redes, universidades, fundações e federações 
brasileiras.
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Tabela 2 – Dados de retrocesso de atingimento da meta 16.7

Ameaça ao processo participativo

Alterações estruturais e exclusão de cole-
giados na Administração Pública Federal. 
Na área socioambiental, 18% dos conselhos 
foram extintos e 41% foram reestruturados.

Limitação de maior incidência da sociedade

As sessões legislativas estão sendo 
realizadas de forma virtual em razão da 
pandemia de COVID-19 e as proposituras 
são votadas diretamente no plenário.

Falta de dados e de acesso às informações 25,3% da população não dis-
põe de rede móvel de internet.

Insatisfação com a democracia brasileira

No ano de 2019, 56% da população estava 
insatisfeita com a democracia brasileira e 
61% não acreditava que os governantes se 
importam com o eleitorado7. No entanto, 
75% da população considera a democra-
cia como a melhor forma de governo.

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2021.

Para se evitar riscos e limitações à participação social e se dire-
cionar para participações mais amplas conforme a escada de Arnstein, 
faz-se necessário assegurar (i) “mecanismos institucionais que garan-
tam as regras contínuas do fazer políticas públicas no âmbito local”; 
(ii) concretização dos resultados e continuidade das políticas públicas 
propostas; e (iii) que não haja burocratização do processo de partici-
pação, fazendo com que “a participação conduza a uma reinterpreta-
ção do sentido das políticas públicas locais, subvertendo as relações 
tradicionais entre os atores e abrindo espaços para que novos atores 
tenham voz” (MILANI, 2008, p. 569-571).

Outro aspecto relevante para a concretização da participação 
social de fato é o empoderamento dos envolvidos no processo decisó-
rio, como destacam Kleba e Wendausen (2009, p. 736), ao afirmarem 

7 Os dados do V Relatório Luz da Sociedade Civil foram extraídos do estudo internacional 
“Pesquisa Atitudes Globais - Satisfação com a democracia”, divulgado em 2020.
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que “o empoderamento implica em não infantilizar as pessoas ou tra-
tá-las como cidadãos com direitos que devem ser defendidos por um 
agente externo, mas tratá-las como pessoas capazes de resolver seus 
problemas paradoxais e multifacetados”. Neste sentido, visando efeti-
var a participação social, as metodologias participativas estabelecem 
passos que se pautam na perspectiva da comunidade interessada e 
dos atores envolvidos, como, por exemplo, nas metodologias ICLEI 
(International Council for Local Environmental Iniciatives) e IAP (Inves-
tigação-Ação Participativa) (GARCIA- MONTES; ARNANZ MONREAL, 
2019; XAVIER; JACOBI; TURRA, 2019).

Quanto ao protagonismo popular na tomada de decisões am-
bientais, Sarlet e Fensterseifer (2014, p. 61) advertem sobre sua de-
pendência da criação de instrumentos participativos pelo Estado que 
estejam à disposição da sociedade, sendo eles formais ou informais, 
permitindo a estruturação e gestão do Estado de Direito de baixo para 
cima (bottom-up), por meio de mecanismos e instrumentos que pro-
porcionem a participação popular na tomada de decisões.

Isso porque o componente da participação dos interessados é 
absolutamente essencial no momento de discussão e elaboração de 
políticas públicas (FISCHER, 1993; LOWNDES; PRATCHETT; STOKER, 
2001; PARKINSON, 2004; ROWE; FREWER, 2000), em uma atualiza-
ção singular ou coletiva. O envolvimento de cidadãos desde o início do 
processo político cria base mais ampla para as alternativas e soluções 
políticas, com redução do risco associado a novas iniciativas, tornando 
as políticas governamentais mais eficazes e legítimas (CURTAIN, 2003).

Por força do princípio democrático e da meta 16.7 da Agenda 
2030, há de ser construída uma “democracia representativa e partici-
pativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos 
direitos fundamentais”, portanto, a tarefa fundamental consiste em “su-
perar as desigualdades e instaurar um regime democrático que realize 
a justiça social” (SILVA, 2014, p. 124). A participação pública implica 
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num “processo de melhoramento nos serviços essenciais para permi-
tir que as pessoas sejam envolvidas nas decisões que afetam suas 
vidas”, fato que, pela materialidade das condições econômicas, reflete 
a dificuldade de se alcançar um nível robusto de participação “espe-
cialmente em um país notavelmente desigual” (IPEA, 2017, p. 31). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da democracia participativa como alternativa para a 
proteção do meio ambiente e o fortalecimento da plataforma da susten-
tabilidade é urgente, sendo imprescindível a participação popular para 
a delineação de políticas públicas ambientais. Isso porque, para além 
da representação, que tem seu espaço político importante na atualida-
de, é necessário efetivar o protagonismo do indivíduo no espaço públi-
co, buscando interesses coletivos, em espaços controlados democra-
ticamente, com transparência e educação para exercício da cidadania. 

A participação social como elemento essencial do desenvol-
vimento sustentável está expressa na Agenda 2030, vinculando-se 
a indicadores de sustentabilidade propostos tanto pela ODS, como 
pelo IPEA, que podem ser somados aos parâmetros de medição do 
nível de participação de Arnstein. Nesse sentido, é possível a valora-
ção do parâmetro democrático, assim como a indicação de críticas 
à sua efetividade, principalmente no que tange a sua concretude no 
cenário atual do Brasil.

Nesse sentido, problemas de representatividade e ameaças 
à garantia da tomada de decisões responsivas, inclusivas, partici-
pativas e representativas no país podem ser verificadas atualmente,  
corroboradas por exemplos por: alterações e exclusão de colegiados 
na Administração Pública Federal, sessões legislativas virtuais (moti-
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vadas pelo risco da COVID 19, mas alterando o espaço democrático) 
e falta de acesso amplo da população à internet, tudo agregado ao 
descontentamento da população com a democracia brasileira.

Apesar disso, a maioria da população considera a democra-
cia a melhor forma de governo, sendo necessários mecanismos ga-
rantidores de regras estáveis de debate público para a tomada de 
decisões; concretização e continuidade das políticas públicas deli-
beradas; diminuição da burocratização da participação, para se dar 
voz efetiva aos cidadãos informados e empoderados para a tomada 
de decisão, a fim de estruturar a gestão estatal de baixo para cima 
(bottom-up). Tudo em busca de superar desigualdades e alcançar a 
almejada justiça socioambiental. 
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o Programa de Auxílio de Ren-
da aos Catadores de Resíduos durante a pandemia, implementado no Estado 
do Ceará, e suas interseções com os Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O 
problema de pesquisa fundamenta-se na constatação de que o trabalho dos 
catadores, já considerado insalubre em grau máximo e com baixa remunera-
ção, sofre impactos negativos ainda mais significativos no contexto da crise 
sanitária. Por esse espectro, a justificativa da pesquisa reside na proposta do 
programa analisado em responder ao duplo desafio correspondente ao re-
conhecimento do trabalho dos catadores e à garantia de remuneração ade-
quada. Quanto aos aspectos metodológicos, o estudo realiza-se por meio de 
pesquisa de natureza qualitativa, com fins exploratório e descritivo, desenvol-
vida através de pesquisa bibliográfica realizada em livros, revistas científicas e 
notícias que abordem direta e indiretamente o tema em análise, salientando a 
articulação com a realidade social, numa análise dialética, crítica e interdisci-
plinar. Acerca dos resultados, a partir do exame do caso do “Auxílio Catador” 
no Ceará, evidencia-se que a ação e a coordenação dos governos em imple-
mentar políticas públicas que mitiguem os desdobramentos negativos da pan-
demia são fundamentais, sobretudo, em relação aos grupos mais vulneráveis, 
como é o caso dos catadores de resíduos. Nessa direção, é possível observar 
que a política social aplicada no Estado do Ceará alinha-se aos propósitos do 
ODS 8, 10, 11 e 12. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Catadores de Resíduos; Pandemia; 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Agenda 2030.
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ABSTRACT 

This paper aims to analyze the Income Assistance Program for Waste Pickers 
during the pandemic, implemented in the State of Ceará, and its intersections 
with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda of the Uni-
ted Nations (UN). The research problem is based on the finding that the work 
of waste pickers, already considered unhealthy at the highest level and with 
low pay standard, suffers even more significant negative impacts in the context 
of the health crisis. Based on this spectrum, the justification for the research 
lies in the proposal of the analyzed program to respond to the double chal-
lenge corresponding to the recognition of the work of waste pickers and the 
guarantee of adequate remuneration. As for the methodological aspects, the 
study is developed through qualitative research, with exploratory and descripti-
ve purposes, developed through bibliographical research carried out in books, 
scientific journals and news that directly and indirectly address the subject under 
analysis, highlighting the articulation with the social reality, in a dialectical, critical 
and interdisciplinary analysis. Regarding the results, from the examination of the 
case of “Auxílio Catador” in Ceará, it stands out that the action and coordina-
tion of governments in implementing public policies that mitigate the negative 
consequences of the pandemic are fundamental, especially in relation to more 
vulnerable groups, as is the case of waste pickers. In this sense, it is possible 
to observe that the social policy applied in the State of Ceará is in line with the 
purposes of the SDG 8, 10, 11 and 12.

Keywords: Public Policy; Waste Collectors; Pandemic; Sustainable Development 
Goals; 2030 Agenda.
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INTRODUÇÃO

A análise dos aspectos estruturais relativos ao acesso à ren-
da por parte dos catadores de resíduos significa adentrar em terreno 
complexo e repleto de nuances que remetem às especificidades da 
temática em questão. Os catadores têm integrado o cenário brasileiro 
desde meados do século XIX, tendo essa atividade acompanhado a 
evolução do processo de urbanização do país. 

As condições de trabalho dos catadores se enquadram no con-
ceito de Formas Inaceitáveis de Trabalho (FIT) da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), tendo em vista que a maneira como se 
realiza a catação de resíduos sólidos se mostra aquém das condições 
mínimas que a tutela da dignidade humana impõe. A pandemia inten-
sificou as vulnerabilidades desse grupo e tornou imperativa a inter-
venção estatal por meio de políticas públicas com o fito de arrefecer 
as dificuldades potencializadas durante a crise sanitária e garantir a 
sobrevivência desses trabalhadores. 

Os programas de auxílio à renda figuram como medidas impor-
tantes nesse cenário de crise, especialmente, por serem destinados a 
uma parcela da população em situação de alta vulnerabilidade. Nesse 
sentido, essa pesquisa discute as correlações da política de auxílio 
de renda aos catadores, implementada no Ceará, com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 8 (Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico); 10 (Redução das desigualdades); 11 (Cidades de comu-
nidades sustentáveis); e 12 (Consumo e produção sustentáveis).

O problema da pesquisa funda-se na constatação de que, em 
um momento de crise sanitária deflagrada pela pandemia, os catado-
res de resíduos são afetados de maneira mais direta, dado que sua 
atividade está associada ao que se classifica como lixo, o que poten-
cializa as chances de contaminação desses trabalhadores. Note-se 
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que o home office não é uma alternativa para o setor relacionado à 
catação, em razão da coleta ser realizada nas ruas. 

O trabalho dos catadores contribui significativamente tanto no 
aspecto da preservação do meio ambiente quanto em termos do seu 
impacto na esfera econômica. Nesse sentido, as políticas de auxílio 
de renda figuram como medida de reconhecimento de um trabalho 
verde, bem como de garantia de renda para um grupo que teve suas 
vulnerabilidades intensificadas, em razão, sobretudo, da suspensão 
temporária das atividades relacionadas à coleta seletiva solidária.

Por este espectro, a presente pesquisa possui o objetivo de dis-
cutir a importância de políticas públicas no contexto da crise sanitária, 
bem como de analisar, em que medida a implementação da política 
de auxílio de renda aos catadores de resíduos no Estado do Ceará, se 
coaduna com os objetivos de desenvolvimento sustentável relativos às 
cidades sustentáveis, proteção do meio ambiente e trabalho decente 
da Agenda 2030. 

A relevância da pesquisa justifica-se em razão de o “Auxílio Ca-
tador” implementado no Ceará reconhecer o trabalho dos catadores 
de resíduos, garantindo renda para esse grupo em um cenário de dimi-
nuição dos seus ganhos, através de um edital específico para a cate-
goria. Embora desenvolvam uma atividade extremamente necessária à 
sociedade e ao meio ambiente, os catadores de resíduos acabam por 
ser atingidos mais diretamente pelas externalidades negativas do meio 
ambiente e pelas dificuldades de consecução de renda. Esses traba-
lhadores representam mais de um milhão de pessoas e necessitam, 
como todo grupo vulnerável, de ações estratégicas garantidoras da 
sua subsistência e de condições de trabalho baseadas nos preceitos 
do trabalho decente1.

1 Acerca desse aspecto, ver: <https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/
index.htmt>. Acesso em: 05 out. 2021.
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No que concerne aos aspectos metodológicos, o estudo rea-
lizou-se por meio de pesquisa de natureza qualitativa, com fins ex-
ploratório e descritivo, desenvolvido através de pesquisa bibliográfi-
ca. Ao final, nas considerações finais, o artigo resgata a ideia de que 
a intervenção estatal, via políticas públicas sociais, são cruciais em 
um momento de crise pandêmica, uma vez que a renda assegurada 
por essas políticas pode representar a única alternativa para ga-
rantir as necessidades básicas mais urgentes dos catadores - tais 
como a alimentação e a moradia. Nessa seara, o programa “Auxílio 
Catador” apresenta elementos que se coadunam com os ODS da 
Agenda 2030 da ONU. 

1. AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS 
CATADORES DE RESÍDUOS NA PANDEMIA: 
O DEBATE ACERCA DA RELEVÂNCIA 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

O exame sobre as condições de vida e de trabalho dos cata-
dores se impõe como tarefa indispensável para se pensar, criteriosa-
mente, acerca da necessidade de implementação de políticas públicas 
sociais durante a pandemia em prol desses trabalhadores. Retomar 
os aspectos essenciais relacionados aos dilemas enfrentados cotidia-
namente pelos catadores nos permite entender quais intervenções se 
mostram mais urgentes, a fim de garantir para esse grupo, trabalho 
decente e condições de vida pautadas na dignidade humana.

De acordo com Miziara (2008), os catadores de resíduos exer-
cem suas atividades no Brasil desde o século XIX e acompanharam a 
evolução do processo de urbanização do país. As pesquisas acadê-
micas, no entanto, passaram a se debruçar sobre essa temática com 
maior atenção somente em meados de 1980, segundo Bosi (2008). 
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Na tentativa de superação de cenário marcado pela invisibilidade, de 
acordo com Pereira (2011), em 1980 foram percebidas as primeiras 
experiências de organização coletiva de catadores no Brasil, as quais 
podem ser interpretadas como uma (re)ação, uma vez que tinha-se 
como intuito construir uma identidade da categoria perante a socieda-
de civil e o governo. 

Mesmo desempenhando essa atividade desde o século XIX, 
somente em 2002 houve o reconhecimento desses trabalhadores pela 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), inserindo-os na zona de 
alcance de políticas públicas. Essa conquista foi também resultado do 
I Congresso Nacional dos Catadores de Papel, em 1999, na cidade 
de Belo Horizonte, por meio do qual foi debatida a ideia de criar um 
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), 
a qual se efetivou no ano de 2001. 

Alguns avanços, em termos de direitos, foram percebidos pelos 
catadores no Brasil desde o seu reconhecimento pela CBO, dentre 
elas, a inclusão socioeconômica expressa na Lei 12.305/2010 que ver-
sa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). É possível 
observar, contudo, que a realidade de trabalho e de vida dos catadores 
permanecem distantes do que se denomina na literatura como pata-
mar mínimo civilizatório. 

De acordo com Oliveira (2011), a atividade da catação é mar-
cada por precárias condições de trabalho, exposição a riscos, insa-
lubridade, má remuneração, menosprezo, preconceitos e ausência 
de garantias trabalhistas ou previdenciárias, realidade essa que se 
se estende até os dias de hoje, e se intensifica na conjuntura da 
crise pandêmica.

Representando a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, 
segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a pande-
mia afetou severamente a saúde pública global, além de causar  
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disfunções na economia e no mercado de trabalho (OIT, 2020). So-
bre esse aspecto, em torno de 68% da força de trabalho mundial, 
incluindo 81% dos empregadores e 66% dos trabalhadores por conta 
própria, estariam vivendo em países nos quais o fechamento dos 
locais de trabalho se impunha como recomendação ou obrigação 
imposta pelos órgãos responsáveis pelas medidas de contenção à 
disseminação do vírus (OIT, 2020). 

No Brasil, os primeiros relatos de interrupção temporária da co-
leta seletiva e suspensão das operações de algumas cooperativas, 
ocorreram em meados de março (WIEGO, 2020). A Associação Bra-
sileira de Engenharia Sanitária (ABES) emitiu, de forma direcionada, 
uma orientação ao setor da catação determinando que os serviços de 
coleta seletiva, transporte e manejo de instalações de recuperação dos 
resíduos tornaram-se, naquele momento, inviáveis devido aos riscos 
apresentados e, portanto, precisariam ser paralisados. 

Como elo mais frágil da cadeia de reciclagem, os catadores de 
resíduos se viram no centro das discussões relacionadas à manuten-
ção da renda, aos riscos à saúde dessa atividade e à segurança do 
trabalho. Nesse sentido, segundo a ABES, esses trabalhadores deve-
riam ser compensados com uma forma de auxílio social temporário, a 
ser instituído pelos governos locais (ABES, 2020).

Com os estabelecimentos fechados, os catadores tiveram uma 
redução de cerca de 80% em sua renda, a qual gira em torno de um 
salário-mínimo, segundo o MNCR (ALESSI, G.; PEREIRA, J., 2020). 
Além disso, essa atividade laboral já considerada insalubre em grau 
máximo pela Norma Regulamentadora 5 (NR-5) do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), é permeada por riscos ainda maiores no 
contexto de uma crise sanitária na qual, segundo alguns estudos, 
entendia-se que o vírus apresentava alto potencial de disseminação 
por sua resistência em determinadas superfícies, a depender do tipo 
de resíduo sólido (KAMPF et al., 2020).
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Não se pode olvidar que a separação do resíduo na fonte gera-
dora, conforme estabelecido na PNRS e nos programas de coleta se-
letiva solidária locais, ainda é pouco expressiva, logo, durante a pande-
mia, não é incomum aos catadores encontrarem máscaras utilizadas 
misturadas ao material destinado à reciclagem, o que potencializaria o 
risco de contaminação por parte desses trabalhadores. 

O aumento dos níveis de insalubridade da catação com o des-
pejo de resíduos no meio ambiente, de maneira indiscriminada, justi-
fica-se pelo elo, quase indissociável, entre o trabalho dos catadores e 
os diversos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos (FER-
REIRA; ANJOS, 2001; PORTO et al., 2004; GALON; MARZIALE, 2016). 

A pobreza e a insalubridade, potencializadas pelo contexto da 
pandemia, requerem a intervenção prioritária do Estado nas relações 
de trabalho e na vida dos catadores de resíduos por meio de políticas 
públicas garantidoras de direitos. Acerca desse aspecto, para o deli-
neamento deste estudo, adota-se o conceito de Estado e de Governo 
definidos por Höfling (2001, p. 31), segundo a qual o primeiro seria 
“um conjunto de instituições permanentes que possibilitam as ações 
de um Governo”, este último conceituado como um conjunto de pro-
gramas e projetos que parte da sociedade propõe (políticos, técnicos, 
organismos da sociedade civil, dentre outros), ou seja, uma orientação 
política assumida e desempenhada pelo Estado durante o exercício do 
seu governo (HÖFLING, 2001).

Enquanto políticas públicas, estas devem ser entendidas como 
o “Estado em ação” (Gobert, Muller, 1987). Conforme Madeira, Geliski 
e Rosa (2020, s.p.), “a área das políticas públicas tem a função de com-
preender a ampla atribuição dos Estados e os tipos de intervenções na 
sociedade, seja na economia, seja na provisão de serviços públicos”. 
Por sua vez, em estudo realizado anteriormente à pandemia, Bender, 
Kaltenborn e Pfleiderer (2013) já anunciavam que “a crise mundial tem 
revelado que modelos de Estados de bem-estar, com suas distintas 
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formas de cobertura, importam sobremaneira nas formas como os go-
vernos têm enfrentado e mitigado a pandemia”. 

Acerca da necessidade de garantia de proteção social, espe-
cialmente com vistas à superação de cenários de crise, Madeira, Ge-
liski e Rosa pontuam que: 

Estados com sistemas de proteção universais, com amplas co-
berturas em seus sistemas de saúde, educação, previdência e 
assistência social revelam ter melhores condições de lidar com 
situações adversas como a que estamos vivenciando. Welfare 
states como o dos países escandinavos e o alemão, pela toma-
da de decisão antecipada, têm conseguido diminuir a curva de 
contágio, retardando o pico da doença e, com isso, reduzindo 
o número de mortos.
[...]
Se as cartilhas liberais, vide o antigo Consenso de Washington, 
volta e meia defendem menos Estado e menos proteção social 
com a “justificativa” de inchaço e crise fiscal, hoje comprova-se 
que Estados mais preparados diminuem as chances de terem 
de lidar cotidianamente com as tristes escolhas sobre quem dei-
xar viver ou morrer, e sua tradicional opção por garantir aos mais 
ricos a primeira opção (MADEIRA; GELISKI; ROSA, 2020, s.p.).

Segundo Höfling, no tocante às políticas públicas sociais surgi-
das por volta do século XIX em razão, sobretudo, do conflito existente 
nas relações capital-trabalho durante o desenvolvimento das primeira 
revoluções industriais, em termos conceituais, essas representariam 
“ações que determinam o padrão de proteção social implementado 
pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios 
sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas 
pelo desenvolvimento socioeconômico” (HÖFLING, 2001, p. 31). 

De acordo com Peckham (2013), geralmente, os governos bus-
cam amenizar as crises econômicas e os riscos que sempre suce-
dem as pandemias. Nessa direção, o país implementou uma política 
de transferência de renda para garantir que trabalhadores informais, 
de baixa renda e desempregados tenham algum amparo (MADEIRA; 
GELISKI; ROSA, 2020). 
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No cerne das discussões acerca dos estados unitários e fede-
rados (incluindo os diversos tipos de federalismo) está uma reflexão 
importante, todavia, sem uma resposta única: a autonomia local (esta-
dos unitários) poderia garantir provisões mais acertadas, por agir local-
mente, de acordo com as realidades próximas; ou teria a coordenação 
central (estados federados) a função de inibir que as desigualdades 
estruturais se sobrepusessem ao necessário provimento de serviços 
públicos? (ARRETCHE, 2012; MADEIRA; GELISKI; ROSA, 2020).

No caso do Estado do Ceará, como resultado de uma ação 
coordenada do governo local, foi implementada uma política pública 
social, denominada de “Auxílio Catador”, tendo o benefício se configu-
rado como uma alternativa bem-sucedida em prol dos trabalhadores 
desse segmento. 

Torna-se relevante destacar que, durante a adoção de medidas 
de isolamento social, os catadores não estão dentre os 11% (onze por 
cento) da população brasileira, segundo os dados do IPEA (2021), que 
tiveram a possibilidade de trabalhar em home office durante a pande-
mia. Logo, sem essa garantia de renda disponibilizada pelo “Auxílio 
Catador”, possivelmente, os catadores do Estado do Ceará teriam en-
frentado os dilemas da pobreza extrema, da fome e da ausência de 
moradia, sem acesso a outro benefício institucional que tornasse sua 
situação minimamente remediável. 
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2. O “AUXÍLIO EMERGENCIAL CATADOR” 
IMPLEMENTADO NO ESTADO  
DO CEARÁ E SUA INTERFACE  
COM OS OBJETIVOS DA AGENDA 2030 

No contexto pandêmico, as paralisações temporárias das ativi-
dades produtivas em âmbito nacional foram adotadas com o intuito de 
conter a disseminação do vírus. Na tentativa de minimizar os impactos 
financeiros gerados pela pandemia, uma vez que determinadas 
atividades laborais foram suspensas e, consequentemente, houve 
abrupta e significativa diminuição da renda desses trabalhadores, o 
Governo Federal instituiu o programa denominado Auxílio Emergencial 
(Lei 13.982/2020). 

Com relação ao auxílio supracitado, foi criado um Projeto de Lei 
(PL 873/2020) por meio do qual, no seu art. 2º, parágrafo 2º, objetiva-
va-se ampliar o rol de beneficiários (incluindo, dentre outros profissio-
nais, os catadores), bem como viabilizar a concessão do benefício a 
quem não possuía CPF ou título de eleitor. Contudo, o PL foi vetado 
parcialmente pelo Presidente da República (Veto 13/2020) sendo este 
veto mantido pelo Congresso Nacional, por 45 votos a 17. 

O Projeto de Lei, após os vetos parciais, foi transformado na Lei 
13.998/2020 (que promove mudanças no Auxílio Emergencial instituí-
do pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020), de forma que não incluiu, 
expressamente, os catadores de resíduos em seu rol de beneficiários. 
Com efeito, os trabalhadores da catação enfrentaram problemas para 
obter o benefício, dada a inexistência e/ou insuficiência de documentos 
de identificação, falta de acesso aos equipamentos adequados para 
realização dos cadastros (por exemplo, celulares ou computadores 
compatíveis com o sistema implementado), problemas de conexão à 
internet, dentre outros. 
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A partir do benefício instituído pelo Governo Federal, alguns es-
tados brasileiros optaram, de acordo com suas especificidades, por 
adotar suas próprias modalidades de auxílios. Segundo levantamento 
da equipe do Jota (2021), cerca de 11 capitais criaram algum tipo de 
auxílio emergencial entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Estas ini-
ciativas foram verificadas, majoritariamente, nos estados e nas capitais 
das regiões Norte e Nordeste, seguidos pela região Sudeste e foram 
percebidas políticas semelhantes, embora pontuais, no Centro-Oeste 
e na região Sul. 

Importante destacar que os catadores, pelas dificuldades na 
obtenção do Auxílio Emergencial Federal, só conseguiram receber o 
benefício por meio de programas estaduais mais flexíveis, inclusive, 
através de editais específicos para essa categoria, como foi o caso da 
política implementada no Estado do Ceará. 

A Lei nº 17.256, de 31 de julho de 2020, instituiu o “Programa 
Estadual de Reforço à Renda decorrente da prestação de serviços am-
bientais no Estado do Ceará” durante o período de calamidade pública 
ocasionado pela pandemia, buscando, em contrapartida a esse apoio, 
o incremento de atividades relativas à reutilização, reciclagem e trata-
mento dos resíduos sólidos. O programa previa o pagamento de auxí-
lio financeiro pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) no valor de um 
salário-mínimo, em 6 parcelas fixas, pagas até o dia 31 de dezembro 
de 2020 (CEARÁ. SEMA, 2020).

Ao todo, segundo resultado final do edital divulgado pela SEMA 
em 23 de junho de 2020, 11 associações e cooperativas foram con-
templadas. A estas, portanto, bastaria o cumprimento de um proces-
samento mínimo de 100 kg relativo às atividades de reutilização, reci-
clagem e tratamento de resíduos sólidos.

Ao fim do processo de inscrição e de habilitação, a lista completa 
dos beneficiários do “Programa de Reforço à Renda pela Prestação dos 
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Serviços Ambientais” indicou o número de 1.342 catadores habilitados, 
de 48 associações e/ou cooperativas de 41 municípios cearenses.

Posteriormente, o governo local ao reconhecer o caráter funda-
mental da garantia de renda para esse segmento em um contexto de 
crise pandêmica, publicou no Diário Oficial do Estado do Ceará em 
30 de dezembro de 2020, a Lei 17.377/20, a qual tornou permanente 
a política pública social instituída através da Lei 52 17.256/20, que dis-
punha sobre o programa de auxílio financeiro aos catadores do Esta-
do do Ceará em decorrência da prestação de serviços ambientais. A 
referida legislação passou a ter vigor em 01 de janeiro de 2021 e, por 
meio do Programa Auxílio Catador 2021, a SEMA compromete-se em 
conceder recursos financeiros mensais, correspondentes ao salário-
-mínimo vigente, a cerca de 2.500 catadores selecionados pelo edital. 
Em resultado preliminar, divulgado em 12 de março de 2021, foram 
habilitados cerca de 2.219 catadores, de 70 associações e/ou coope-
rativas distribuídas em 65 municípios do Ceará (CEARÁ. SEMA, 2021).

Em um momento de crise sanitária e consequente paralisação 
das atividades produtivas e da própria coleta seletiva solidária, o seg-
mento da catação requer atenção do Poder Público no direcionamento 
de medidas coordenadas, que lhes possam garantir níveis adequados 
de proteção social, especialmente por meio da promoção de renda.

Nessa toada, torna-se importante destacar que, segundo Calde-
roni (1999), o trabalho dos catadores tende a ser sempre o mais precá-
rio e vulnerável possível. Eles desempenham suas atividades em con-
dições precárias, muitas vezes subumanas, e não obtém ganhos que 
lhes assegurem uma sobrevivência digna (LEAL et al., 2020). Não é à 
toa que essa atividade laboral foi enquadrada, pela OIT, no conceito de 
Formas Inaceitáveis de Trabalho (FIT). A classificação de FIT direciona 
a atuação da OIT no que diz respeito às situações em relação às quais 
“se exige uma intervenção prioritária, de maneira que se deve assegurar 
um processo de transição justa dos grupos em situação de vulnerabili-
dade para um contexto de trabalho decente” (OIT, 2015, p. 01).
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Paradoxalmente às condições de vida e de trabalho indignas 
dos catadores, sua atividade laboral contribui significativamente para 
a sociedade e, especialmente, ao meio ambiente, pois “reduz os 
efeitos nefastos do descarte de resíduos de maneira indiscriminada” 
(LÓPEZ; CAVALCANTE, 2020, p. 36). Além disso, a coleta seletiva 
contribui significativamente para o retorno de diferentes materiais ao 
ciclo produtivo, tendo como resultado a economia de energia e de 
matéria prima, além de evitar o descarte imediato de diversos mate-
riais que seriam destinados a aterros sanitários ou lixões ainda exis-
tentes (GOUVEIA, 2012). 

Desse modo, a política implementada no Estado do Ceará se 
traduz, em termos práticos, no reconhecimento do trabalho prestado 
pelos catadores, ao passo que instituiu uma política compensatória 
em um momento de suspensão das atividades, conforme sinalizou a 
ABES e, ao mesmo tempo, se coaduna com alguns dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

Primeiramente, o programa harmoniza-se com o ODS 8, o qual 
diz respeito ao trabalho decente e o crescimento econômico e objetiva 
promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, bem como 
o emprego pleno e produtivo e o labor digno para todos. 

Nesse sentido, quanto aos contornos teóricos, a OIT definiu, em 
1999, que o objetivo principal do trabalho decente seria o de alcançar 
uma atividade laboral considerada produtiva, isto é, exercida em con-
dições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana (OIT, 
1999). A partir da constatação de que o ideal expresso do ODS 8 ainda 
não foi totalmente atingido, é importante destacar o programa “Auxílio 
Catador”, implementado no Estado do Ceará, como uma estratégia na 
promoção de trabalho, em padrões decentes, aos catadores. 
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Ainda sobre esse aspecto, cabe pontuar que a política analisada 
se apresenta como forma de valorização de uma atividade laboral que 
está no cerne das discussões e das estratégias que visam dissociar 
o crescimento econômico da degradação ambiental. Isso se deve ao 
fato que a catação, sob o aspecto econômico, gera valor, ao passo em 
que contribui para a proteção do meio ambiente, o que se coaduna 
com o item 8.4 do ODS 8 e, de mesmo modo, com o Plano Decenal de 
Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis. 

No que se refere ao ODS 10, a ONU expressa a intenção de 
reduzir as desigualdades no interior dos países e entre eles. O debate 
sobre a promoção de inclusão social, econômica e política é o foco do 
referido objetivo. Inclusive, como sinalizado no item 10.4, aponta para 
a necessidade de comprometimento no sentido de adotar políticas, 
especialmente de natureza fiscal, salarial e de proteção social, com 
vistas a alcançar progressivamente uma maior igualdade. 

No caso do “Auxílio Catador”, este contribui na redistribuição de 
renda, atuando, consequentemente, na diminuição das desigualdades 
estruturais existentes, uma vez que, durante um período pandêmico, 
os níveis de pobreza aos quais esses trabalhadores são expostos, se 
tornam mais críticos. Em síntese, quem era pobre, torna-se miserável, 
de forma a vivenciar privações ainda mais graves no âmbito de suas 
liberdades básicas, conforme o conceito de pobreza desenvolvido por 
Amartya Sen (2000). 

Nesse sentido, o valor de um salário-mínimo oferecido pelo 
Programa “Auxílio Catador” do Estado do Ceará em decorrência da 
prestação de serviços ambientais é significativo, especialmente, 
quando se observa que a renda média dos catadores associados, 
na maioria das vezes, é aquém de um salário-mínimo -  na verdade, 
o valor médio verificado nesses casos gira em torno de R$ 420,00 a 
R$ 520,00 (IPEA, 2012; DAMÁSIO, 2010; UFRGS, 2010; SILVA, 2007; 
PORTO et al., 2004) e quanto aos não associados, o cenário é ainda 
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pior, variando os rendimentos mensais entre R$ 100,00 e R$ 200,00 
(GOMES; DIAS; MATIAS, 2019).

Acerca disso, é necessário, contudo, tecer uma crítica relativa 
à incapacidade de algumas políticas sociais em interferir no perfil de 
desigualdade social e no grau de pobreza do seu público-alvo (OLI-
VEIRA, 2009). No caso do estudo sobre o “Auxílio Catador”, ainda que 
se reconheça a importância do programa, este não promove uma tran-
sição imediata da pobreza ou da miséria para uma situação financeira 
considerada estável e satisfatória, mas, na verdade, atua e pode ser 
analisado sob o prisma de uma intervenção estatal necessária para a 
garantia de vida e de trabalho decentes a esses trabalhadores.

Quanto ao ODS 11, este versa sobre cidades e comunidades 
sustentáveis e expressa a necessidade de torná-las mais inclusivas, 
seguras, resilientes e sustentáveis. No item 11.6, a ONU estabelece o 
compromisso de, até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per 
capita das cidades, inclusive prestando atenção especial à gestão de 
resíduos municipais. 

Para além da contribuição dos catadores na direção de uma 
cidade mais sustentável, eles também promovem, pela própria coleta 
dos resíduos, um contexto mais seguro em um cenário de crise sa-
nitária. Nesse sentido, uma abordagem mais ampla do conceito de 
segurança se faz possível, ao analisar a promoção de segurança das 
comunidades, no contexto pandêmico, a partir da diminuição dos ris-
cos de contaminação. 

Por esse prisma, a atividade exercida pelos catadores, muito 
embora os torne extremamente suscetíveis ao adoecimento, colabo-
ra para a manutenção de espaços limpos e, consequentemente, com 
menos chances de disseminação do vírus que, de acordo com alguns 
estudos preliminares, apontavam para a sua resistência em superfícies 
por algumas horas ou até por vários dias, variando conforme diferentes 
condições (KAMPF et al., 2020). 
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Ainda quanto ao ODS 11, no item 11.a, há um ponto de con-
vergência com a política implementada no estado do Ceará, no que 
diz respeito ao apoio de relações econômicas, sociais e ambientais 
positivas nas áreas urbanas, o que reforça o papel do planejamento 
e desenvolvimento regional, uma vez que não se pode desconside-
rar que os catadores figuram como um elemento basilar do processo 
produtivo da reciclagem em âmbito local, repercutindo inclusive em 
impactos econômicos em um setor com potencial de lucratividade.

Por fim, cabe destacar a relação do Programa com o ODS 12 o 
qual visa assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 
O ponto 12.5 expressa o compromisso de, até 2030, reduzir substan-
cialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, re-
ciclagem e reuso. Os catadores exercem um papel importante nesse 
sentido, não é à toa que a OIT classifica a atividade de coleta de resí-
duos sólidos como um green job, ou seja, um trabalho que contribui 
para o desenvolvimento sustentável, para a preservação ambiental e 
também para a inclusão social (OIT, 2013). 

A partir dos elementos elencados, é possível perceber que o 
programa implementado pelo Estado do Ceará coaduna-se com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU 
delineados acima, o que representa um passo importante na efetiva-
ção do compromisso firmado por alguns estados brasileiros para a 
promoção do desenvolvimento inclusivo, sustentável, seguro e justo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade dos catadores de resíduos, historicamente e até os 
dias de hoje, é marcada por condições de vida e de trabalho indignas. 
Seu reconhecimento enquanto categoria profissional se deu em 2002, 
muito embora estudos apontem sua existência desde meados do  
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século XIX e eles tenham acompanhado a evolução do processo de ur-
banização do Brasil. O reconhecimento, para além de outros avanços 
normativos em prol da categoria, ainda que seja um primeiro passo, 
merece destaque porque insere esses trabalhadores na zona de alcan-
ce das políticas públicas. 

Por esta perspectiva, cabe destacar que as políticas sociais de-
terminam o padrão de proteção social implementado pelo Estado e di-
recionam-se, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais 
visando a diminuição das desigualdades estruturais existentes. Com a 
pandemia, alguns estados do país adotaram a suspensão temporária 
da coleta seletiva solidária como forma de prevenir a contaminação dos 
catadores de resíduos, em razão, sobretudo, da possibilidade do manu-
seio de material que poderia estar infectado. Ocorre que a paralisação 
dessas atividades resultou em redução significativa da renda desses 
trabalhadores e potencializou os níveis de pobreza dessa população.

Como resposta, no Estado do Ceará, o “Programa Auxílio Cata-
dor” resulta de uma ação coordenada do governo local e se configura 
como uma alternativa bem-sucedida em prol dos trabalhadores da ca-
tação, posto que garantiu subsistência em um cenário de diminuição 
abrupta de renda. É importante perceber que a inexistência do benefí-
cio concedido poderia representar para os catadores, a necessidade 
de lidar com a pobreza extrema, a fome e a ausência de moradia, sem 
acesso a qualquer outro benefício que pudesse tornar sua situação 
minimamente remediável. 

Nessa pesquisa, constatou-se que o Estado do Ceará tratou de 
elaborar um edital específico para os trabalhadores da catação, desti-
nando verba para o programa de auxílio de renda em decorrência da 
prestação de serviços ambientais e, posteriormente, o tornou perma-
nente, de forma a garantir 12 parcelas no valor de um quarto do salá-
rio-mínimo durante o ano de 2021. Nesse sentido, é possível observar 
que o “Auxílio Catador” responde ao duplo desafio de reconhecer o 
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trabalho dos catadores e de buscar uma forma, ainda que se deva 
discutir o valor, de atribuir uma renda mensal para esses trabalhadores.

Em âmbito nacional, a expansão do “Auxílio Catador” adotado 
pelo Ceará por outras unidades federadas poderia ser uma possibili-
dade a ser implementada, uma vez que o Auxílio Emergencial Fede-
ral não contemplou todos os catadores, em razão das dificuldades 
geradas pela não inclusão desse segmento, de forma expressa, no 
rol de beneficiários - muito embora esses trabalhadores sejam consi-
derados informais, isto é, em tese o público-alvo da política proposta 
pelo Governo Federal.

Os desafios apresentados pela pandemia foram inúmeros e de 
amplo alcance em meio à população. A sensibilidade junto aos gru-
pos mais vulneráveis, que de fato necessitam do suporte das políticas 
públicas, é algo que não se pode dissociar de uma sociedade que se 
propõe a atuar de forma minimamente justa e comprometida com os 
valores da dignidade humana. 
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o Meio Ambiente e a Plataforma da Sustentabilidade

RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a organização do movimento Wakobu-
rum formado por mulheres indígenas Munduruku do alto Rio Tapajós no Estado 
do Pará. O movimento nasce no ano de 2018 como ferramenta para fortale-
cer a luta dos indígenas Munduruku, assim como fortalecer o movimento das 
mulheres na geração de renda do que era possível ser produzido no território 
indígena, no trabalho do artesanato e para também fortalecer o Movimento 
Iperegayu contra as invasões do território e em defesa do meio ambiente. Tem 
como objetivo analisar a necessidade identificada pelas mulheres de existir 
um movimento em contraposição às organizações indígenas já existentes e 
que, na visão daquelas mulheres, não mais mantinha a resistência do povo 
Munduruku. Com a criação do Wakoburum, foi possível desenvolver uma re-
sistência independente de organizações governamentais, com projeto próprio. 
O movimento das mulheres Munduruku trabalhou para desenvolver a geração 
de renda para as mulheres das aldeias, realizando oficinas que aprimoraram 
as técnicas de apresentação dos produtos, melhor utilização do material a ser 
empregado nas peças artesanais até conseguiu a construção de um espaço 
para exposição e venda da produção feminina. A pertinência do trabalho é 
a atualidade do conflito destas populações indígenas com a ocorrência de 
mineração ilegal em seus territórios. A partir da observação participante, auto 
etnografia, exame de documentos e revisão de bibliografia em escopo quali-
tativo, desenvolve-se a metodologia da análise temática. A defesa do território 
e a preservação dos frutos da terra que garantem a sobrevivência do povo é o 
motivo da luta das mulheres.

Palavras-chave: mulheres Munduruku; mineração; conflitos socioambientais; 
resistência indígena; geração de renda.
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ABSTRACT 

This paper aims to analyze the organization of the Wakoburum movement for-
med by Munduruku indigenous women of the high Tapajós River in the State of 
Pará. The movement is born in the year 2018 as a tool to support the struggle of 
the Munduruku indigenous people, as well as to fortify the women’s movement 
in generating income from what was possible to be produced in the indigenous 
territory, in the work of handicrafts and to also strengthen the Iperegayu Move-
ment against the invasions of the territory and in defense of the environment. 
It has the objective of identifying the need identified by the women to have a 
movement in counterpoint to the indigenous organizations that already existed 
and that in the vision of those women no longer maintained the resistance 
of the Munduruku people. With the creation of Wakoburum they managed to 
develop a resistance independent of governmental organizations, with their 
own project. The Munduruku women’s movement has worked to develop in-
come generation for the women of the villages, holding workshops that have 
improved the techniques of product presentation, better use of the material to 
be used in the handicrafts, and the construction of a space for the exhibition 
and sale of women’s production. The relevance of the work is the current con-
flict of these indigenous populations with the occurrence of illegal mining in 
their territories. Based on participant observation, autoethnography, document 
examination, and literature review in a qualitative scope, the thematic analysis 
methodology is developed. The defense of the territory and the preservation of 
the benefits of the land that guarantee the survival of the people is the motive 
of the women’s struggle.

Keywords: Munduruku women; mining; socio-environmental conflicts; 
indigenous resistance; income generation.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende analisar a organização do movi-
mento Wakoburum formado por mulheres indígenas Munduruku do 
alto Rio Tapajós no Estado do Pará. É no território indígena Munduruku, 
localizado no município de Jacareacanga, sudoeste do estado, onde 
este movimento de mulheres indígenas toma corpo e se capilariza en-
tre outras aldeias Munduruku.

O povo indígena Munduruku subiu para o alto Rio Tapajós, após 
diversas batalhas nas calhas do Rio Amazonas, no período de ocupa-
ção europeia e colonização dos territórios às margens do grande rio e 
se distribuiu por entre os tributários do Rio Tapajós, após o Séc. XVII.

Os Munduruku, neste período, construíram uma imagem de 
bravura, um poder simbólico que estabelecia temor entre os gover-
nantes da província do Grão Pará, que os identificava como “terríveis” 
na perspectiva da sua suposta ilimitada barbárie e ainda pelo grande 
número de indígenas, como citado por Santos (1995, p. 36), descre-
vendo uma carta enviada pelo governador do Pará para o Ministro 
dos Negócios Ultramarinos.

Conhecidos como “Paquicé” ou “os cortadores de cabeça”, os 
Munduruku, travaram diversas batalhas até que tiveram grandes per-
das de seus guerreiros, o que forçou uma trégua, como citado por 
Henrique e Oliveira (2020, p. 3).

Estabelecidos em suas aldeias ao longo do Rio Tapajós, dedica-
vam-se à caça, à pesca e à agricultura, onde havia, como citado por Fri-
kel (1959, p. 19), a divisão ergológica do trabalho na agricultura, sendo 
o sexo o fator organizador das atividades da roça, identificando-se traba-
lhos exclusivos de homens e outras tarefas exclusivamente de mulheres.
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As mulheres Munduruku assumem um protagonismo no cenário 
de resistências e lutas dentro e fora do território a partir do um primeiro 
encontro de mulheres indígenas, ocorrido em 2016, em Itaituba, e que 
coloca estas mulheres nas cenas dos grandes debates de defesa do 
território. Entram na cena as cacicas Mundurukus, como expresso na 
carta produzida ao final do encontro.

Pressionadas pelos avanços das fronteiras agrícolas, urbanas, 
marítimas, informáticas e tecnológicas, essas mulheres optaram por 
lidar com as influências exógenas através da profissionalização arte-
sanal, campo que lhes permite aferir renda mantendo a bandeira iden-
titária e territorial.

O movimento Wakoburum nasce no ano de 2018 como ferra-
menta para fortalecer a luta dos indígenas Munduruku, assim como 
fortalecer as mulheres na geração de renda do que era possível ser 
produzido no território indígena, no trabalho do artesanato e para tam-
bém fortalecer o Movimento Iperegayu, que luta contra as invasões do 
território e em defesa do meio ambiente. 

1. O MOVIMENTO DAS MULHERES 
INDÍGENAS MUNDURUKU

Os Munduruku são um povo indígena de língua do tronco 
Tupi, dispondo de 16 territórios indígenas distribuídos no Estado 
do Pará. Os Territórios Indígenas Munduruku e Sai Cinza já se en-
contram com seus processos de reconhecimento e regularização 
finalizados. Outros, como o Território Indígena Sawre Muybu, en-
contram-se delimitados, ou em fase de finalização do processo de 
reconhecimento e regularização.
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Os indígenas na Amazônia são ancestrais, podendo ser iden-
tificado nos registros do período da colonização da Amazônia pelos 
europeus a presença de muitas populações nativas. Há hipóteses que 
estas populações nativas tenham chegado à Amazônia, vindos da 
Ásia, alcançando a América pelo estreito de Bering:

Durante as últimas glaciações (100.000 - 10.000 anos), essa co-
nexão terrestre estava exposta, pois o nível do mar era mais bai-
xo. Isso permitiu a travessia a pé de populações por uma ponte 
natural ligando o continente asiático à América do Norte [...] 
Antes da chegada dos europeus e de uma provável incursão 
chinesa às Américas durante o século XV, a Amazônia estava 
ocupada por esses povos de origem asiática que ficaram iso-
lados do resto do mundo. Esse período, conhecido como pré-
-colombiano (ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo 
às Américas em 1492), divide-se em três fases: paleoindígena, 
arcaica e pré-histórica tardia (VERÍSSIMO, 2020, p. 13 e 18)

Os Munduruku são identificados habitando além da Munduru-
kania, a calha sul do Rio Amazonas, às proximidades da foz do rio 
Tapajós onde passaram a se estabelecer após confrontos com os eu-
ropeus colonizadores, especialmente porque não encontravam razão 
para manter o estilo de vida imprimido por aqueles colonizadores bran-
cos. Era um povo que guerreava entre as tribos vizinhas e eram, de 
fato, conhecidos como cortadores de cabeças. Segundo Munduruku 
e Souza (2018, p.5), os Munduruku acreditavam que as cabeças do 
inimigo adquiriam poderes mágicos e se tornavam elementos funda-
mentais para a sobrevivência da própria tribo. 

Interessante observar que este grupo de indígenas é distingui-
do na história Amazônica não só pela sua capacidade de resistência, 
mas especialmente pela sua beligerância e enfrentamentos dos seus 
inimigos. Eles agiam claramente como sujeitos de sua própria histó-
ria, distantes da condição de passividade que a historiografia impôs 
aos povos indígenas do Brasil, conforme é analisado por Henrique  
e Oliveira (2021, p.2).
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Alessandra Korap Munduruku, liderança feminina do médio rio 
Tapajós quando fala de seu povo Munduruku, expressa:

O povo Munduruku é um povo guerreiro. Karasakaybu e Karo-
daybi, nossos criadores e guerreiros ancestrais, nos dão forças 
para resistir. A gente está resistindo aos ataques dos pariwat já 
há 520 anos, e vamos resistir mais 520. Lutamos contra outras 
doenças, lutamos contra invasores, contra usina hidrelétrica, 
contra os garimpeiros, contra os portos, contra a soja, contra 
o governo. Nós somos hoje quase 14 mil Munduruku na bacia 
do Tapajós. No alto Tapajós são 140 aldeias, aqui no médio 
mais 12 aldeias. Somos um povo grande, e isso é graças à 
nossa luta, somos muitos porque resistimos (MUNDURUKU e  
CHAVES, 2020, p.185).

O processo de espoliação da população indígena na Amazônia, 
que tem seus territórios invadidos pela mineração de ouro, como é o 
caso das aldeias do Alto Tapajós, - casa da Maria Leusa Munduruku, 
ou tem o infortúnio do projeto das hidrelétricas como em São Luís do 
Tapajós, que pode atingir a aldeia Sawre Muybu, onde fica a casa da 
Aldira Akay, ou ainda a expansão urbana imobiliária de Itaituba que 
atinge as aldeia Praia do Índio e Praia do Mangue, onde está a casa de 
Alessandra Korap -, gestou a organização não só das mulheres, mas 
inicialmente organizou  caciques e guerreiros.

O Movimento Ipereğ Ayũ foi fundado em 2012 no contexto de 
violência dos grandes projetos econômicos que ameaçam o 
território Munduruku e é estruturado a partir de um processo de 
recriação cultural, inspirado em uma retomada de elementos da 
cosmologia e das tradições Munduruku, como o grupo de guer-
reiros liderado por Karodaybi. Este grande guerreiro Munduruku 
escolheu os cinco mais hábeis guerreiros para sua proteção: 
Pukorao Pik Pik, Pusuru Kao, Waremucu Pak Pak, Surup Surup e 
Wakoborũn (ROCHA e LOURES, 2017, p. 349).

Eram esses movimentos que existiam antes da organização 
das mulheres. Estes grandes guerreiros inspiraram outros grupos 
para proteção dos indígenas com relação às ameaças sofridas pelos 
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Pariwat1. Porém, sempre havia um grupo de mulheres no meio desses 
grupos guerreiros. Estas mulheres sempre se organizaram na reto-
mada da resistência de seus antepassados. Desde 2013 as mulheres 
começaram a se organizar, havia sempre uma mulher organizando o 
grupo de mulheres.

A organização feminina coletiva ganhou força e entendeu de 
render homenagem a uma mulher guerreira e artesã. As mulheres Mun-
duruku queriam fazer memória à grande guerreira Wakoburum, que se 
destacou por fazer justiça pela injustiça que foi a morte de seu irmão. A 
compreensão das mulheres visualizava uma necessidade de organiza-
ção, pois estavam sendo atacadas por todos os lados e observavam: 

É um vírus do capitalismo que veio de longe e que, infeliz-
mente, entrou nas nossas aldeias. Nós pedimos tanto, mas 
infelizmente o vírus chegou aqui. A gente não vê esse inimigo, 
ele é tão traiçoeiro que qualquer um pode pegar. Uma doen-
ça do capitalismo, que veio da matança dos animais, veio da 
destruição das florestas, veio da contaminação dos rios. Uma 
doença dos pariwat que só querem os recursos para abastecer 
o desenvolvimento que produz morte (MUNDURUKU e CHA-
VES, 2020, p.183)

As mulheres Munduruku estiveram sempre trabalhando na roça, 
cuidando dos filhos, fazendo artesanato, fazendo farinha. Essa era a 
lida do dia-a-dia nas aldeias:

Nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de 
viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. 
Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem 
ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dan-
çar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente 
espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover (KRENAK, 
2020, p. 26).

1 É uma palavra usada pelos índios Munduruku para se referir aos não-índios; pessoas que 
não pertencem à sua linhagem. São os brancos, os de longe.
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 Os homens Munduruku garantiam a sobrevivência da família, 
porém as mulheres começaram a perceber que o garimpo estava au-
mentando nas proximidades das aldeias pela necessidade de os ho-
mens saírem para manter e garantir o bem-estar da família. Esta reali-
dade não lhes agradava. Estas mulheres queriam garantir a autonomia 
do povo, sem que isso causasse destruição, e não fosse preciso levar 
os homens para os garimpos para assegurar a renda familiar.

Desassistidos e perseguidos pela pressão do capital mineral, 
imaginava-se que a singularidade do homem seria relevante e conside-
rada como elemento que distinguiria as escolhas no desenvolvimento 
da atividade mineradora nos territórios indígenas e barraria o avanço 
de destruição que esta atividade vinha produzindo. Porém, a urgência 
de explorar e lucrar com esta atividade mineral deixou para trás o ho-
mem indígena que não se relaciona com a atividade exploratória mine-
ral, que vive dos frutos da floresta e dos rios. Arrastou muitos desses 
homens para as valas dos garimpos. 

A mineração nas aldeias Munduruku é tido como perigoso expe-
rimento e as mulheres não desejam mais aproximação com o perigo 
e se colocam ao lado dos homens comprometendo-se com a sobrevi-
vência dos seus filhos.

No ano de 2016, foi realizado o primeiro encontro de mulheres 
Munduruku, que reunidas com outras mulheres de grandes lutas dos 
povos Apiaká, Baré, Borari, Katxuyana, Karipuna, Tupinambá e os caci-
ques, guerreiros, professores, cantores, artesão e as organizações in-
dígenas, declararam em sua carta final de reivindicações, que sabiam 
que a ameaça é muito grande e provoca a matança dos seus filhos. 
Havia um clamor das mulheres direcionado ao governo brasileiro e 
reafirmavam que eram mulheres indígenas, todas do mesmo sangue 
e por isso tinham uma única reivindicação que consistia em defender 
o seu território, o seu rio e a sua floresta, que é a sua mãe (Carta do I 
Encontro de Mulheres Munduruku do Médio e Alto Tapajós - PA).
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Neste mesmo cenário de proteção do território, as mulheres 
indígenas se apresentam como cacicas. É um novo movimento in-
centivado por Isaura Munduruku, que é cacica até os presentes dias. 
O movimento foi seguido por outras mulheres das demais aldeias. 
Fruto de conversas durante a formação das mulheres no sentido de 
ajudar os homens.

Foi o que essas mulheres Munduruku firmaram no Seminário Im-
pactos, Desafios e Perspectivas dos Grandes Projetos na Bacia do Ta-
pajós, ocorrido no ano de 2016, na cidade Itaituba, quando entregaram 
naquela ocasião, para organização do evento, uma carta intitulada: O 
que pensamos nós, mulheres Munduruku?

A carta faz um diálogo com a observação dessas mulheres e 
as ações do governo nas terras indígenas e como é tratada a política 
pública e a ação política para os indígenas. Deixam, por esta carta, 
uma clara mensagem de que estas mulheres estão se colocando nas 
linhas de frente da luta:

Não tememos o governo! Não importa quantas promessas o 
governo fez pra chegar no poder, não importa se os barrageiros, 
as mineradoras apoiam esse governo, iremos até Brasília, se 
for preciso para defender nossa educação, nossa saúde, nos-
so território. Hoje não está bom! Vamos lutar para melhorar, o 
governo ainda não conheceu a força das mulheres Munduruku. 
Sabemos amamentar e também sabemos cortar cabeças! 

Mensagem com uma profunda atualidade diante da revolucio-
nária atuação dos povos indígenas no Brasil no debate e enfrenta-
mento junto ao governo brasileiro e acompanhando de modo atento e 
participativo das decisões das cortes judiciais do país.
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2. WAKOBORUM É UMA ESTRATÉGIA FEMININA

As mulheres Munduruku tinham como objetivo ter um movimen-
to em contraposição às organizações indígenas comandadas por ho-
mens. Ter um movimento com uma expressão feminina:

Dizem que sou brava, mas quem me conhece sabe que sou sor-
ridente, que gosto de brincar, que também sou chorona, princi-
palmente quando vejo as coisas erradas. Eu sou brava quando 
tenho que ser, quando tenho que defender meu povo, defender 
nosso território, o futuro dos meus filhos, dos meus sobrinhos, 
dos parentes que ainda virão. Sou brava quando vejo pessoas 
humildes sem condição de se defender (MUNDURUKU e CHA-
VES, 2020, p. 186).

As mulheres atualmente compreendem que é seu papel ir para 
luta, pois são elas que geram a vida dos seus filhos, precisam cuidar do 
território e é obrigação cuidar da casa que é o território. Maria Leusa diz:

Antes da gente ir para resistência, a gente entrar movimento Ipe-
reğ Ayũ, depois criar uma organização nossa, a gente esteve 
sempre trabalhando, cuidando da roça, cuidar dos filhos, fazer 
artesanato, fazer farinha, essas coisas né? Só que depois desses 
ataques todos, como sabemos que sempre as mulheres fala-
ram né? Por quê que o garimpo estava aumentando? Porque 
muitas vezes o homem vai por uma necessidade. Tem que ban-
car a mulher, tem que manter a mulher. As mulheres com esse 
pensamento, com esse construtivo que conseguiram criar uma 
associação pra mostrar que não precisava destruir pra geração 
de renda e para garantir nossa autonomia e garantir nossa resis-
tência. Então por isso as mulheres estão ao lado dos homens 
ajudando. É nosso papel ir pra luta, nós que geramos vida, nós 
que cuidamos dos nossos filhos então agora tem que cuidar do 
nosso território e é nossa obrigação de cuidar da nossa casa.

Elas têm a missão de defender o direito, estar à frente na luta, na 
defesa e garantia da segurança do povo e também das futuras gera-
ções e continuar com as formações das mulheres na resistência, apoiar 
e fortalecer a agricultura das mulheres, o artesanato, as informações  
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que são necessárias serem difundidas no meio delas. Devem tomar 
toda coragem, pensar em seus filhos e seguir na luta. É uma estratégia 
coletiva de se fazer presentes num território que inicialmente as lide-
ranças eram homens:

Eu não posso ter uma base se caminhar sozinha, tenho a base 
dos caciques, tenho a base dos guerreiros, tenho a base da 
minha mãe, tenho a base do meu esposo, tenho a base dos 
meus filhos. As pessoas acham que posso falar, mas não, eu 
não posso falar sozinha, o que falo é o que estou ouvindo das 
lideranças, é o que estou ouvindo das mulheres (MUNDURUKU 
e CHAVES, 2020, p. 188).

Mas o que pretendem defender? Alessandra Munduruku (2020, 
p. 188) indica que desejam defender o rio e o território, porque sabem 
que o rio é sagrado, sabem de onde vem nosso alimento, de onde 
vêm as frutas, os pés de remédio, as raízes, conhecem isso tudo. 
Essa relação com a natureza aponta um necessário romper com os 
estereótipos com relação à Amazônia, sua floresta, seus usos e os 
modos de compreender como as populações indígenas manejam 
seus bens com eficiência:

A abundância dos solos antropogênicos e sua associação com 
florestas de palmeiras ou de árvores frutíferas silvestres suge-
rem que a distribuição dos tipos de floresta e de vegetação na 
região resulta, em parte, de vários milênios de ocupação por 
populações cuja presença recorrente nos mesmos sítios trans-
formou profundamente a paisagem vegetal. As próprias con-
centrações artificiais de certos recursos vegetais teriam influído 
na distribuição e na demografia das espécies animais que de-
les se alimentavam, de tal modo que a natureza amazônica é, 
na verdade, muito pouco natural, podendo ser considerada, ao 
contrário, o produto cultural de uma manipulação muito antiga 
da fauna e da flora. Embora sejam invisíveis para um observa-
dor inexperiente, as consequências desta antropização estão 
longe de ser irrelevantes, sobretudo no que diz respeito à taxa 
de biodiversidade, mais elevada nas porções de floresta antro-
pogênicas do que nas porções de floresta não modificadas pelo 
homem (DESCOLA, 2017, p. 150).
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Com a criação do Wakoburum, as mulheres Munduruku con-
seguiram desenvolver uma resistência independente de outras or-
ganizações, governamentais e não-governamentais. Desenvolveram 
seu próprio projeto de geração de renda. Seria esse projeto que lhes 
daria autonomia e possibilitaria que os homens das aldeias não pre-
cisassem desenvolver atividades que comprometessem a vida e a 
preservação do território.

Dentro de um mesmo movimento cosmopolítico, as mulheres 
congregam frentes de luta que se diferenciam a partir de suas mais 
legítimas necessidades. As mulheres do alto Rio Tapajós, estão em 
territórios já declarados, com sua regularização fundiária finalizada. As 
mulheres indígenas do médio Rio Tapajós, como as pertencentes da 
aldeia Sawre Muybu, Território Daje Kapap Eipi lutam ainda pela decla-
ração e reconhecimento do território indígena. Diferentes lutas, mas se 
apresentam no mesmo cenário de resistência política que instrumen-
talizam os fazeres desta organização.

O território é o grande referencial para a luta. Todas as demais 
estratégias são firmadas na defesa e permanência no território sem 
ganância pelos frutos da terra:

Não trocamos a vida dos nossos filhos pelas hidrelétricas, mine-
ração, portos, concessão florestal, ferrovia e hidrovia. O governo 
e as empresas continuam matando a nossa mãe terra. Já ma-
taram a mãe dos nossos peixes como Karobixexe e Dekoka’a. 
Agora, o novo governo não é diferente é o mesmo pariwat ini-
migo dos povos indígenas (CARTA DO III ENCONTRO DE MU-
LHERES MUNDURUKU DO MÉDIO E ALTO TAPAJÓS, 2019).
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Figura 1 - Reunião do Wakoburum.

Fonte: Foto de Rosamaria Loures e Fernanda Moreira/CIMI, 2021.

A força feminina que era invisibilizada dentro das aldeias, de 
produção de bens, resistência e enfrentamento, surge e se manifesta 
em plenitude com o movimento Wakoburum. Entretanto, é necessário 
se reconhecer que boa parte das atividades desenvolvidas dentro da-
quele território, como os trabalhos da colheita da roça, a produção de 
farinha, o manejo da casa e os cuidados com os filhos já pertenciam 
aos labores das mulheres. Para elas havia urgência em encontrar saí-
das para continuar vivendo naquele lugar:

Uma maneira de viver e morrer bem, como seres mortais no 
Chthuluceno, é unir forças para reconstituir refúgios, para tornar 
possível uma parcial e robusta recuperação e recomposição 
biológica-cultural-política-tecnológica, que deve incluir o luto 
por perdas irreversíveis. (HARAWAY, 2016, p.141).
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A geração de renda para as mulheres das aldeias foi possível 
com a realização de oficinas que aprimoraram as técnicas artesanais 
já desenvolvidas com os produtos da floresta para apresentação dos 
produtos, melhor utilização e aproveitamento do material a ser empre-
gado nas peças artesanais. 

Através de um intercâmbio entre parentes indígenas, as mulhe-
res Munduruku, foram buscar parceria com Oity Kisedy, que trabalha 
com extração de óleo de piquiá e tem uma experiência muito interes-
sante. Montaram um pequeno projeto com alguns parceiros, reuniram 
com todas as artesãs, compraram o material de trabalho e doaram 
para elas iniciarem o trabalho, trabalharam sobre o acabamento das 
peças, como poderiam melhorar o trabalho, como a associação pode-
ria ajudar na venda das peças.

Fruto deste trabalho foi a construção de um espaço para ex-
posição e venda da produção feminina. Este lugar pensado, se con-
cretizou em Jacareacanga. Por um ano e meio conseguiram vender 
muitas peças que foram produzidas e expostas em uma pequena 
loja que foi construída em Jacareacanga. Lá não vendiam somente 
colares, mas também paneiro, pulseira, arco, flecha, borduna, cocar, 
ico, entre outros objetos.

Havia a necessidade de fortalecer a comunicação das mulheres 
e o monitoramento do território. Essa lacuna levou a trabalharem na 
instalação de sistema de internet nas aldeias onde havia associadas 
do movimento. Os ataques aos territórios estavam sendo frequentes e 
precisavam de uma estratégia de comunicação.

As ações do Wakoburum possibilitaram a realização da primeira 
assembleia de mulheres no território Munduruku, que passou a atuar 
no planejamento da resistência em conjunto com outras organizações 
como a assembleia dos caciques. Na carta do primeiro encontro, as 
mulheres apresentaram uma pauta para o governo federal onde esta-
va incluída a necessidade de aceleração da demarcação das terras  
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indígenas no Brasil e repudiavam qualquer tentativa que propiciasse o 
retardamento desses processos administrativos. Exigiam o fim de proje-
tos como portos, hidrovias, mineração, hidrelétricas, concessão florestal 
na Amazônia. Cobraram respeito ao Protocolo de Consulta Munduruku 
e ainda que os parlamentares votassem contra os projetos de emenda 
à Constituição que ferisse os direitos ancestrais indígenas (Carta do I 
Encontro de Mulheres Munduruku do Médio e Alto Tapajós -PA).

Essa unidade de ações de resistência devolveu ao povo Mun-
duruku memórias ancestrais, como o resgate das urnas mortuárias que 
se encontravam fora do território Munduruku. 

A resistência à mineração nasce como resultado do trabalho da 
geração de renda das mulheres, pois era uma necessidade urgente 
terem recursos financeiros para as lutas do povo.  Tornaram-se, por 
esta razão, foco dos ataques violentos de garimpeiros e da organi-
zação que comanda o garimpo na região do alto rio Tapajós. A casa 
de lideranças do movimento de mulheres Munduruku foi queimada, a 
sede do movimento Wakoburum em Jacareacanga foi depredada por 
garimpeiros que repudiavam de modo violento uma operação de ór-
gãos de proteção ambiental que havia ocorrido contra o garimpo ilegal 
em terras indígenas.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em nota pu-
blicada em 19 de maio de 2021, manifestou grande preocupação com 
os ataques violentos sofridos pelas populações indígenas Yanomani 
e Munduruku, conclamando o governo brasileiro a adotar providência 
para proteger essas populações:

A CIDH e o Escritório Regional da ACNUDH lembram ao Estado 
que a relação única de existência entre povos indígenas e tribais 
e seus territórios tem sido amplamente reconhecida no direito 
internacional dos direitos humanos, como é evidente na Con-
venção Americana de Direitos Humanos, a Convenção 169 da 
OIT e as Declarações da Organização das Nações Unidas e a 
da Organização dos Estados Americanos sobre os Direitos dos 



367S U M Á R I O

Povos Indígenas. Além disso, o direito à autodeterminação dos 
povos indígenas, reconhecido pelo direito internacional, tem 
estreita relação com o uso e o arranjo de terras e territórios, re-
sultando em obrigações específicas aos Estados em termos de 
proteção para tomar medidas especiais para reconhecer, res-
peitar, proteger e garantir o direito à propriedade comum. Nes-
se contexto, lembra que, tanto os povos indígenas Yanomami, 
quanto  Munduruku, são beneficiários de medidas cautelares da 
CIDH em favor de sua proteção (CIDH- ONU).

O garimpo tem sido o grande sinal de morte para as mulheres 
Munduruku. As lideranças indígenas, sejam homens ou sejam mulhe-
res, estão sob as ameaças dos garimpeiros e da política mineral ado-
tada atualmente no país que incentiva a vulnerabilização dos territórios 
indígenas com a finalidade de desenvolver nestes territórios mineração.        

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Especializadas em peças artesanais, já com uma clientela que 
se fidelizava na compra de produtos, desenvolvendo um catálogo que 
melhor apresentasse a arte da Mundurukânia, com diversas mulheres 
indígenas cadastradas para fornecer produtos, oficinas de trabalho, 
com projeto de construção de um escritório próprio, o Wakoburum ti-
nha projetos de expandir mercado. Para enfrentar os perigos do capi-
talismo - inicialmente presente na forma do extrativismo depauperador 
do ambiente, por via do garimpo e da mineração – elas próprias se 
tornaram empreendedoras. Contrassenso? Nesse local, onde o mun-
do ainda é relido, e onde as experiências de um grupo de mulheres en-
contra amparo mítico, talvez seja possível também relativizar o impacto 
de políticas sociais de geração de renda. Pois, se por uma perspec-
tiva, é evidente um avanço “integracionista’ pelo modelo da inserção 
munduruku no mercado de artesanato, por outro lado, a propositura 
do coletivo é cantada enquanto ato de luta e resistência, para garantir 
a terra ancestral e a comunidade, invocando o matriarcado primevo.

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/168.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/168.asp
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/302.asp
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 O Wakoborum, assim, apresenta muito dessa dupla batalha 
indígena: lutar pela preservação étnica, que significa também defender 
sua terra e sua cultura dos avanços por parte dos grandes empreendi-
mentos, a colonizar costumes e desterritorializa-los, a medida em que 
os proletariza; e lutar contra os engessamentos acadêmicos, que, em 
alguma medida, os mantém nos modelos estáticos de marcos tempo-
rais, congelando-os enquanto bons selvagens em quadros naturalis-
tas, relegados a estéticas seminuas e cosmologias de almanaque.

A defesa do território e a preservação dos frutos da terra que 
garantem a sobrevivência do povo é o motivo da luta das mulheres. 
Perder qualquer desses bens ambientais é uma morte para o povo 
Munduruku. A mineração é sinal de morte para estas mulheres e está 
no canto de lamento ensinado pelos anciãos e pajés, convidando um 
espírito perdido ou sequestrado a voltar:

Karosakaybu bu tug
Bucewi ku oje kuijuju
Dariwa ewekuku di abibe wi, ojekuijujuuu

Wakoburum, como uma guerreira artesã Munduruku que foi, 
inspira o movimento das mulheres que hoje defendem a vida em 
seu território.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Título Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar os conceitos de liberdade, capaci-
dade e desenvolvimento do economista indiano Amartya Sen e a possibilidade 
de aplicação de sua teoria para a melhoria de vida das mulheres indígenas 
no Brasil. A partir da concepção de liberdades instrumentais de Amartya Sen 
e de como se constrói um sentido da vida humana com dignidade diante da 
união de diversos atores da sociedade, quer se elaborar uma ideia de empo-
deramento e visibilidade dessas mulheres dentro e fora de suas tribos a fim 
de diminuir a discriminação política, social e econômica em que vivem, além 
de proporcionar um crescimento justo e necessário no país. O bem-estar é um 
dos focos de Sen para uma sociedade democrática e isso deve ser trazido 
para dentro das aldeias e das comunidades tradicionais, especialmente em 
países em desenvolvimento onde a pobreza e o descaso com essas comuni-
dades e com as mulheres é persistente. A metodologia utilizada foi a bibliográ-
fica e documental baseada em livros e artigos com temáticas sobre políticas 
públicas, Direito Constitucional e Direitos Indígenas e Ambiental, de legislação 
e jurisprudência nacional e estrangeira. Quanto ao procedimento, a pesquisa 
é de revisão bibliográfica. Por estudar as mulheres indígenas e sua cultura, é 
etnográfica e observa o comportamento desse grupo social. Por fim, demons-
tra-se como uma política pública e bem estruturada com participação de todos 
os setores sociais e econômicos pode transformar qualitativamente a vida das 
mulheres indígenas brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Amartya Sen; Mulheres Indígenas 
Brasileiras; Vulnerabilidade; Qualidade de vida.
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the concepts of freedom, capacity and development 
of the Indian economist Amartya Sen and the possibility of applying his theory to 
improve the lives of indigenous women in Brazil. Based on Amartya Sen’s con-
ception of instrumental freedoms and how a sense of human life with dignity is 
built in the face of the union of different actors in society, is intended to elaborate 
an idea of   empowerment and visibility of these women inside and outside their 
tribes, to reduce the political, social and economic discrimination in which they 
live, in addition to providing a fair and necessary growth in the country. Well-being 
is one of Sen’s focuses for a democratic society and this must be brought into 
villages and traditional communities, especially in developing countries where 
poverty and neglect of these communities and women is persistent. The me-
thodology used was bibliographical and documentary based on books and ar-
ticles with themes on public policies, Constitutional Law and Indigenous and 
Environmental Rights, national and foreign legislation and jurisprudence. As for 
the procedure, the research is a bibliographical review. By studying indigenous 
women and their culture, it is ethnographic and observes the behavior of this 
social group. Finally, it demonstrates how a well-structured public policy with the 
participation of all social and economic sectors can qualitatively transform the 
lives of Brazilian indigenous women who live in situations of vulnerability.

Keywords: Development; Amartya Sen; Indigenous Brazilian Women; 
Vulnerability; Quality of life.
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INTRODUÇÃO

A mulher indígena encontra-se em um contexto de opressão no 
Brasil. Desde a colonização assimilatória e eurocêntrica, a indígena é 
vista como submissa à tribo, à comunidade e a todos que quiserem 
dela se apropriar. Obrigada a aceitar uma série de imposições quanto 
ao gênero, econômicas, sociais e políticas, a mulher que vive nessas 
condições passa por discriminações interseccionais, onde o fato de 
unir vários motivos de diminuição as levam a um patamar de esqueci-
mento pelo Estado e por seus pares, restando a elas suas vozes que, 
por muito tempo, foram silenciadas.

Observa-se algumas políticas públicas no Brasil voltadas para 
os Índios, especialmente após a Constituição Federal de 1988 que 
trouxe um capítulo específico e estabeleceu certos direitos, como o 
respeito às crenças, a cultura, a ancestralidade e a necessária demar-
cação das terras desses povos. Ocorre que a mulher indígena ainda 
vive na surdina, subjugada e carente de olhares variados para ter saú-
de, educação e respeito. 

Após o advento do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, 
viu-se uma maior preocupação com a causa da mulher indígena no 
Brasil, na Colômbia e no Equador, dentre outros países, posto que esta 
nova forma de pensar o que é constitucional mudou a visão europeia 
de colonização para uma visão local das urgências do povo latino-a-
mericano e dos indígenas em questão.

O Estatuto do Índio e o Decreto 6040 de 2007 que institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades Tradicionais (PNPCT são leis nacionais, mas que não tra-
zem a proteção almejada a esses povos originários, em especial para 
a mulher indígena diante de uma vida sem o mínimo existencial na 
maior parte das aldeias, ainda sofrem uma série de violências físicas, 
morais e sociais.



374S U M Á R I O

Com o intuito de preservar seus direitos como pessoa humana, 
suas culturas e proteger suas tribos, elas lutam e mostram-se visíveis 
desde a década de 80, por meio de associações no Brasil e com o 
apoio de organizações internacionais. 

Assim, é de suma importância observar a possibilidade do de-
senvolvimento das potencialidades das mulheres indígenas que se 
encontram impossibilitadas de florescer por falta de incentivos, inves-
timentos e reconhecimento, especialmente do Estado.  Por meio da 
Teoria do economista Amartya Sen, deve-se ofertar a condição impres-
cindível para que as capacidades sejam realizadas e que o desenvol-
vimento ocorra para se chegar à sonhada liberdade.

Para Amartya Sen, a desigualdade entre os homens leva à priva-
ção das liberdades substanciais que dizem respeito à própria natureza 
humana e percebe-se que a junção de forças entre diversos atores da 
sociedade pode ajudar às indígenas a diminuir o status de vulnerabi-
lidade e adquirirem seus direitos fundamentais previstos democrati-
camente. Para ele, a ampliação das liberdades reais dos indivíduos 
permite a realização do desenvolvimento e é exatamente esse o pro-
pósito que se quer nesta pesquisa: pesquisar meios de capacitar as 
indígenas brasileiras a fim de se desenvolverem suas potencialidades 
e saírem do ponto de abandono em que se encontram.

Portanto, o presente estudo pretende, primeiramente, verificar 
a possibilidade do uso da Teoria de Liberdade de Amartya Sen para 
melhorar a condição vital da mulher indígena e diminuir a vulnerabili-
dade e o esquecimento no contexto brasileiro, especialmente em ma-
téria de institucionalização e mudança de paradigmas constitucionais 
e sociais. Para tal, são apresentadas a fundamentação teórica, seus 
principais conceitos que se adequam a situação apresentada, onde 
se mostra as suas características e alternativas cabíveis. Em seguida, 
tenta-se demonstrar a situação atual da indígena nacional, quem são, 
como vivem e quais são as suas dificuldades e reações nesse cenário 
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de discriminações múltiplas. Por meio de pesquisa qualitativa, de tipo 
teórica e dogmática, buscou-se fontes doutrinárias e estudos com fun-
damentos não hegemônicos e eurocêntricos. 

1. PRINCIPAIS CONCEITOS DE AMARTYA SEN 
E A LIBERDADE NO CONTEXTO BRASILEIRO 

O desenvolvimento tradicional ganha novos contornos na ideia 
de Amartya Sen. Antes visto sobretudo pela ótica econômica, o eco-
nomista traz para o conhecimento do público a noção de desenvolvi-
mento humano baseado nas capacidades possibilitadas às pessoas 
por diversos meios na sociedade e que geram, em avançada escala, a 
liberdade desejada pela democracia.

A palavra desenvolvimento, para Sen (2000), indica progresso 
e avanço. Em termos econômicos, o desenvolvimento relaciona-se 
com o Produto Interno Bruto, a renda pessoal ou até mesmo avanços 
tecnológicos. Porém, sabe-se com as teorias modernas, em especial 
com a de Amartya, que a ampliação econômica ou a riqueza não são 
os únicos instrumentos de desenvolvimento de bem-estar, apenas au-
xiliam nas liberdades.

Assim, o crescimento econômico não pode ser considerado um 
fim em si mesmo e deve ser levado em consideração para a melhoria 
de vida das pessoas e para o fortalecimento das liberdades. Isso de-
nota um novo entendimento sobre fome, pobreza, miséria e bem-estar 
social, e o papel do desenvolvimento não pode ser analisado simples-
mente pelo ponto de vista capitalista, como se fosse o único modelo 
possível a ser seguido.

Na Teoria de Amartya Sen, os fatores promotores de liberdades 
são a educação, a saúde e os direitos civis. A Constituição Fede-
ral de 1988 traz uma gama de princípios e direitos fundamentais que 
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envolvem a liberdade e as capacidades humanas. Relacionadas aos 
indígenas, normas de cunho cultural e social são previstas em capítulo 
específico. Mas para que isso seja efetivamente colocado em práti-
ca, para que a visão étnica e o respeito aos índios como verdadeiros 
sujeitos de direitos ocorra, não basta a previsão constitucional, mas 
sim a realização de políticas públicas sérias e estrategicamente orga-
nizadas, a fim de levar às tribos ainda existentes no Brasil os direitos 
como: saúde, educação, acolhimento, reconhecimento histórico, cul-
tural e social, dentre outros.

Contudo, para a satisfação desses direitos, tem-se um custo, e 
este deve ser implementado em pautas nacionais, regionais e locais 
para permitir a liberdade dos povos originários e, na mesma toada, o 
fortalecimento da mulher indígena, sua proteção contra as violências 
sofridas e sua real emancipação.

As capacidades individuais, como se pode ver na obra, são 
fomentadoras do desenvolvimento e da liberdade. A responsabilida-
de pelo desenvolvimento do homem é coletiva, mas também tem um 
cunho singular. Todos nós devemos agir na esfera íntima e em colabo-
ração com nossos pares para que o aumento das capacidades ocorra 
de forma ampliativa e gere o bem-estar social.

Sen trata de dois tipos de liberdades, a constitutiva e a instru-
mental. A primeira relaciona-se a uma liberdade substantiva com ca-
pacidades elementares do homem, como, por exemplo, a participação 
política e liberdade de expressão (SEN, 2010). Já a liberdade Instru-
mental é aquela de fazer o que se quer, viver como se deseja, diante 
da sociedade. Tais conceitos são essenciais porque demonstram que, 
com o atingimento da primeira liberdade por determinada coletividade, 
chega-se à possibilidade de capacitação da segunda liberdade e po-
de-se realizar vontades individuais como, por exemplo, ter assistência 
médica e participação política. Com isso, percebe-se que a consoli-
dação das liberdades instrumentais origina a força da democracia e 
diminui as desigualdades entre os cidadãos de um país. 
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Essencial para Amartya Sen é, no âmbito das liberdades hu-
manas, a qualificação do que é a verdadeira pobreza. Esta não seria 
apenas uma falta de rendimentos, mas sim a privação de capacidades 
e potencialidades, as quais retiram do homem a possibilidade de ter 
uma vida digna e o mínimo considerado necessário. 

No Brasil, a liberdade é tolhida por muitas e significativas carên-
cias, como o baixo nível de renda, a pouca capacidade de crescimento 
econômico da grande massa populacional, a falta de oportunidades 
de educação e saúde que levam, consequentemente, à marginaliza-
ção, o não reconhecimento de direitos fundamentais para os mais ne-
cessitados, à falta gritante de segurança pública, à discriminação in-
terseccional de alguns grupos sociais, à injusta distribuição de renda e 
ao precário planejamento de decisões publicas para os mais carentes.

Conclui-se, contudo, que Sen acredita ser esse problema mais 
social que econômico. Como explicita em seu livro: 

A avaliação do desenvolvimento não pode ser dissociada da 
vida que as pessoas   podem   levar   e   da   verdadeira   liber-
dade   que   desfrutam.   O desenvolvimento   dificilmente   pode   
ser   visto   apenas   com   relação   ao melhoramento de obje-
tos inanimados de conveniência, como um aumento do PIB (ou 
da renda pessoal) ou a industrialização apesar da importância 
que possam ter como meios para fins reais. Seu valor precisa 
depender do impacto que eles têm nas vidas e liberdades das 
pessoas envolvidas que necessita ser central para a ideia de 
desenvolvimento (SEN, 2010, p.  380- 381).

Quanto à condição de agentes das mulheres, ele acredita que 
elas participam ativamente da sociedade, posto que ajudam na edu-
cação, na diminuição da criminalidade e evitam a alta taxa de mortali-
dade, mesmo em países menos desenvolvidos. Contudo, existe uma 
questão ligada à negação de oportunidades e capacidades às mulhe-
res que é trazida por Sen em seus estudos. Estas negações ocorrem 
de várias maneiras como, por exemplo, salários diferenciados para 
homens e mulheres. Explica que, as mulheres estão em difíceis condi-



378S U M Á R I O

ções mais que os homens e que as meninas sofrem com menos opor-
tunidades que os meninos. Tais afirmações advém da observação de 
casos no mundo inteiro e que se apresentam de forma clara ou velada, 
mas que se dão especialmente em países pobres e passam desperce-
bidos como circunstâncias sociais naturais. (SEN,2010).

Em complemento, para entender os Direitos humanos em sua 
concepção, precisa-se ter em mente uma ideia geral, no qual os direi-
tos universalmente considerados importantes e necessários para os 
homens devem prevalecer em todo o mundo, em qualquer país que 
seja, o que gera uma espécie de justiça geral idealizada para o bem 
comum de todos e que protege a essência do homem. 

Lembra ainda, nesse ínterim, que a capacidade humana de al-
cançar a liberdade e se desenvolver, como forma de efetivar a condi-
ção de agente do homem, surge diante de duas razões primordiais 
para se chegar ao desenvolvimento: a própria conquista das garantias 
fundamentais e sua efetivação. Portanto, conclui-se, segundo o econo-
mista, que quando os indivíduos recebem as garantias fundamentais e 
suas capacidades por meio de políticas públicas, essas capacidades 
vão sendo efetivadas e isso retorna à sociedade com a participação 
real do indivíduo, fato que melhora e aumenta essas capacidades. Tor-
na-se uma via de mão dupla, mas se deve atentar que tudo se inicia 
com atitudes e ações estatais ofertando as garantias a serem efetiva-
das em um primeiro momento a fim de que o homem se torne agente 
e possa seguir em sua potencialidade que existe em cada ser humano.

Por fim, Sen (2010) trata ainda do enfoque utilitarista, com seus 
pontos positivos e negativos e afirma que esta doutrina traz carac-
terísticas tradicionais de economia (renda e riqueza), com uma certa 
satisfação mental seguido pela ideia de concentração econômica. A 
liberdade seria exatamente a não preocupação com os procedimentos 
econômicos usados para se obter o prazer por meio do uso do livre 
mercado, no qual as pessoas não se importariam com as consequên-
cias do capitalismo. Por chocar com seus pensamentos, Amartya Sen 
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não concorda com essa ideia de liberdade. Esta para ele é, como dito 
acima, o olhar sobre a distribuição de renda de forma compatível com 
a necessidade de todos, a possibilidade de capacitar as pessoas para 
que desenvolvam suas potencialidades inatas e aprendidas, a qualida-
de vida dos homens em todo o globo, a diminuição da pobreza e de-
sigualdade principalmente em países pobres, dentre outros elementos 
que fazem da Teoria de Sen uma inovação e uma esperança possível. 

2. MULHERES INDÍGENAS DO BRASIL: 
HISTÓRIA E VULNERABILIDADES 

A Constituição Brasileira de 1988, em seu art. 231 e parágrafos, 
enfatizou a autonomia e os direitos fundamentais dos povos indígenas. 
Segundo Araújo Junior (CUNHA, p. 221, 2013) a ideia de sociedade 
plural e o afastamento do caráter assimilatório com a mudança na or-
dem constitucional reforçou, ao menos em tese, a existência dos índios 
em nosso país como dignos de cuidados, respeito a suas culturas e 
crenças e possíveis participantes da vida social, econômica e política.  

Desde o processo de colonização do Brasil a figura da mulher 
indígena não alçou grandes vôos, sempre tolhida e à margem da clas-
se masculina dentro e fora das aldeias, onde seu papel resumia-se 
a cuidar da família, obedecer às ordens na tribo e restringir-se a seu 
universo particular, muitas vezes sem estudo e sem saúde.

Segundo Renato de Resende Gomes, sobre o multiculturalismo 
indígena e sua negação: 

Os povos indígenas inserem-se no segmento que depende da 
globalização contra-hegemônica para alcançarem sua digni-
dade. Como excluídos do processo produtivo capitalista são 
também apenados com a negação dos seus direitos. Histori-
camente sempre foram objeto das mais variadas explorações. 
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Diante do déficit de racionalidade, nos moldes reconhecidos 
pelo ocidente imperialista, não compõe o estrato formador dos 
contratos sociais. (GOMES, p. 160, 2018)

A necessária visibilidade iniciada nos anos 80, tanto para os in-
dígenas em geral como para suas mulheres, após o advento do Novo 
Constitucionalismo Latino-Americano, com a descolonização das 
ideias europeias e a busca por uma identidade local, deu início às 
lutas femininas por seus direitos individuais e coletivos étnicos. Suas 
questões alcançaram o âmbito internacional e inúmeras entidades 
passaram a olhar para as indígenas. 

De acordo com Nathalia de Souza Lisboa (LISBOA, pág.212, 
2018), um novo Direito surgiu com um pensamento epistemológico 
abrangente e acolhedor das culturas locais e contrário à hegemonia 
ocidental. Os indígenas foram protagonistas do pensamento decolo-
nial e conseguiram fincar as bases de seus direitos, fato que gerou 
mudanças nas constituições dos países latino-americanos.

A ONU criou programas de cuidados indígenas e incluiu a im-
portância da mulher que, no seio de sua tribo, é a força motriz da 
vida humana e da natureza. Assim, a Organização das Nações Uni-
das (ONU) criou em 2010 a ONU Mulheres com o objetivo de “unir, 
fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos das 
mulheres”. (ONU Mulheres, 2018). Os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da ONU, originados de sua agenda socioambiental 
e adotados pela Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, em 2015, estabeleceram 17 objetivos que todos os países 
devem concretizar até 2030. Destaque para o ODS número 5 que res-
salta: “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas”. (ONU/Agenda, 2018).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1945), a Conven-
ção sobre a Eliminação sobre todas as Formas de Discriminação Ra-
cial (1965), Convenção sobre a Eliminação sobre todas as Formas de 
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Discriminação contra a Mulher (1979), Convenção sobre a Proteção e 
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005), a Conven-
ção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais (1989) e a Declaração 
da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Direitos dos Povos 
Indígenas (UNDRIP) ( 2007) são alguns dos outros documentos interna-
cionais que trazem a importância dos povos indígenas e suas mulheres.

Deve-se atentar, portanto, para a percepção que se faz prioritá-
ria nesse cenário de descaso e marginalização em que vivem as mu-
lheres indígenas. A verdadeira democracia só será realizada se essa 
população esquecida for resgatada e isso tem sido discutido em docu-
mentos internacionais, bem como mentes acadêmicas e doutrinárias 
têm falado no assunto. Cabe ao país, dessa forma, fomentar políticas 
sociais e públicas de inserção dessas mulheres em uma vida digna e 
que afaste a ideia ocidental ultrapassada e não multicultural de que 
elas simbolizam culturas selvagens, com violência aos “homens bran-
cos”, dentre outros predicados que não podem mais serem aceitos.

Ocorre que, mesmo diante do aumento das condições para 
lutarem por suas causas específicas e pelos direitos constitucional-
mente garantidos, às mulheres indígenas carecem de capacitação 
real para que possam ser livres e expressarem suas verdades de 
maneira efetiva. A elas ainda não foi dado o espaço para suas ma-
nifestações de forma pacífica e observa-se um rebaixamento de sua 
condição feminina quando não é reconhecida a elas a potencialidade 
de proteção das suas tribos e o envolvimento socioambiental na pro-
teção ecológica de suas terras. 

Como ressalta Rosely Pacheco (PACHECO, pag. 103, 2017), a 
dominação capitalista como forma de poder e a colonialidade nos ter-
ritórios da América Latina, e em particular no Brasil, traz uma exclusão 
e violência explícita para com os povos e as mulheres indígenas e que 
se segue até os dias atuais.  
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Sabe-se que algumas visões sobre o homem indígena sucede-
ram ao longo da história, onde passou de uma ideia romântica para 
a de pessoa preguiçosa e, posteriormente, para a de homem violento 
por conta das guerras que teve que enfrentar para não perder suas 
terras. Mas, muitos que aqui vieram habitar queriam, na verdade, a ex-
tinção desses povos. Diante disso, afirma-se que a ideia eurocêntrica 
e não multiculturalista da sociedade dificulta, até hoje, a aceitação da 
mulher indígena e sua inclusão em pautas governamentais. 

Com grande capacidade de resistência, hoje os índios estão 
vivos e militantes. Não obstante muitas etnias não terem sobrevivido, 
algumas ainda resistem e a mulher indígena aparece como pessoa 
ainda vulnerável. A violência doméstica, a obstétrica, a física, a moral, 
a cultural, a política e a étnica, por exemplo, espalham-se pelo país 
e  em grande parte da população  que não os enxergam merecedo-
res nem dos direitos previstos na Constituição Federal de 1988, nem 
de cuidados por conta da marginalização em que se encontram. Po-
rém, esquecem-se que esses povos possuem Direitos Originários por 
serem os primeiros moradores desta terra e derivarem da Teoria do 
Indigenato, como afirma a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha 
(CUNHA, p. 440, 2018).

As múltiplas opressões questionadas pelas indígenas geram a 
força de suas lutas, seu empoderamento. Unem-se local, regional e 
nacionalmente a fim de chamar a atenção para suas causas. Elas que-
rem ser mulheres livres e ter direitos de gênero em igualdade com os 
homens, atuando como pajés, curandeiras, estudantes, acadêmicas, 
políticas, dentre outros. 

A discriminação interseccional das mulheres indígenas contribui 
para a ideia de que são inferiores, sexualmente disponíveis e vítimas 
fáceis (CIDH, PAG. 6, 2017). Por isso é crucial e urgente a mobilização 
social e governamental com o intuito de evitar mais injustiças e opres-
são dessas mulheres indígenas. 
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Para Amartya Sen (SEN, 2010), o desenvolvimento só pode 
ocorrer diante da liberdade atribuída às pessoas, oferecendo meios de 
potencializarem suas capacidades nas mais diversas áreas humanas. 
Isso se liga ao próprio Princípio da Dignidade Humana estabelecido no 
art. 1 da Constituição Federal Brasileira. Assim, o autor ajuda a emanci-
par a mulher quando apresenta a ênfase na justiça ampla e igualitária 
e como esta pode levar ao desenvolvimento por meio de uma criação 
contemporânea multifatorial com sua teoria de “iguais capacidades”. 

Conforme aborda POMPEU, PONTES E SILVIO (pág. 24, 2020) 
sobre a luta das mulheres indígenas:

A intensa e continuada organização das mulheres indígenas em 
associações e entidades locais, regionais, nacionais e de cunho 
internacional possibilitando que enfrentem debates claros sobre 
questões de ordem geral como educação, saúde, segurança 
alimentar, direito a territórios e ao meio ambiente saudável e 
violência nas aldeias ou em comunidades urbanas, entre ou-
tros, essas mulheres, além disso, tem assumido a necessária 
visibilidade pessoal e procurado fazer valer políticas públicas 
asseguradas pela Constituição de 1988, ao mesmo tempo em 
que partem para o enfrentamento de problemas que dizem res-
peito à própria condição de mulher, mas sem perder de vista o 
conjunto de interesses da integralidade de suas populações.

O foco nas efetivas liberdades como meio de chegar-se ao bem-
-estar, a uma vida digna e aos valores determinados por cada pessoa 
de acordo com o que acredita ser importante, faz da teoria de Sen útil 
para se pensar na melhoria de vida das mulheres indígenas. Com isso, 
tenta-se alinhar o pensamento do referido economista com as neces-
sidades da aldeia e de suas mulheres. 

Se um país subdesenvolvido, mesmo diante de suas agruras, 
buscar desenvolver as liberdades por meio da capacitação da popu-
lação, é possível, na ideia do Desenvolvimento como Liberdade (SEN, 
2010), formar agentes capazes de mobilizar a sociedade de maneira 
favorável ao crescimento em diversas frentes estatais. A mudança po-
derá ser social, política e até econômica e abranger classes vulneráveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a OAS (CIDH, p. 7, 2017), a vulnerabilidade da 
mulher indígena expressa-se de diversas formas, como, por exemplo, 
no contexto de conflitos armados, durante a execução de projetos de 
desenvolvimento, na relação com a militarização de seus territórios, no 
contexto de privação de liberdade, na violência doméstica, na defesa 
de direitos humanos,  no meio urbano e social e no contexto de migra-
ção e deslocamento.

Assim, observou-se na pesquisa, diante das dificuldades ex-
pressas na doutrina e na jurisprudência nacional e internacional, que 
a carência sofrida pelas mulheres indígenas é estrutural, o que leva a 
descompassos com a realidade de efetivação de e direitos e a neces-
sária mudança a ser protagonizada por todos os atores da sociedade, 
em especial pelos Estados. 

Todos precisam reconhecer o importante papel dos indígenas 
para os mais variados setores da vida, como o desenvolvimento e 
proteção ambiental, identidade cultural, guardiões da floresta, dentre 
outros, pois só assim a mulher indígena poderá sair da margem social 
e obter o que tanto lhe falta, como politicas publicas nas áreas da 
educação, saúde, diminuição da discriminação interseccional, posicio-
namento diante de pautas que são de seus interesses, enfim, garantir 
o seu bem viver como orienta Amartya Sen.

As mulheres indígenas estão hoje organizadas e resistem às dis-
criminações, lutando para deflagrar um processo de aceitação geral 
como destinatárias de direitos.  Isso as torna capazes de buscar a 
liberdade almejada baseada nas capacidades que possuem e estão, 
em parte, latentes, pela falta de estímulos e colaboração. 
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Os conhecimentos tradicionais dessas mulheres não devem, 
portanto, ser menosprezados e a altivez de seus trabalhos nas tribos 
deve ser reconhecido. Por meio de políticas públicas realizadoras dos 
comandos constitucionais, espera-se empoderar essa classe social e 
livrar da indiferença, além de permitir, por meio de um diálogo plural, a 
concretização de uma vida digna, de bem-estar e com o desenvolvi-
mento justo e livre de preconceitos advindos da colonização opressora.
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GRUPO DE TRABALHO 3
Alternativas para o meio ambiente e a plataforma da sustentabilidade

RESUMO

O presente artigo trata dos impactos do sistema educacional da chamada 
“comunhão nacional” no sistema econômico e nas formas de vida tradicionais 
da etnia Xavante habitante na Terra Indígena Parabubure, no Estado do Mato 
Grosso, perscrutando se o ideal de integração a que visa a Lei n. 6.001/73 
(Estatuto do Índio) não vela a prática de políticas públicas de viés assimilacio-
nista que a legislação de 1973 procura superar. Esta pesquisa leva em consi-
deração as peculiaridades das escolas indígenas, cujo quadro de professores 
é composto apenas por membros da respectiva aldeia com algum nível de 
aculturação e que recebem salários dos governos municipal e estadual, em 
aulas muitas vezes ministradas em língua portuguesa, alterando as dinâmicas 
de produção e consumo de bens. Para a averiguação dessas consequências 
na cultura Xavante, partiu-se de uma breve imersão na aldeia Ro’oredza’odzé, 
onde se observaram os traços característicos e processos sociais básicos da 
etnia Xavante, além do emprego de entrevistas não estruturadas e acesso a 
dados fornecidos por um informante. Somaram-se a isso a análise do Estatuto 
do Índio e da doutrina que aborda o assunto e o cruzamento dessas informa-
ções com os dados coletados em campo. Diante desse quadro, constatou-se 
que, tomados individualmente, os indígenas que em maior medida se bene-
ficiam do sistema educacional ficam a meio caminho entre a assimilação e a 
integração; por outro lado, os Xavantes, considerados coletivamente, paula-
tinamente abandonam determinadas práticas tradicionais com prejuízo para 
sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Economia; Educação; Xavante; Assimilação; Integração.
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ABSTRACT 

This article deals with the impacts of the educational system of the so-called 
“national communion” on the economic system and the traditional ways of life 
of the Xavante ethnicity inhabiting the Parabubure Indigenous Territory, in the 
State of Mato Grosso, examining whether the ideal of integration aimed by the 
Law n. 6.001/73 (Indian Statute) does not cover the practice of public policies 
with an assimilationist bias that the statute of 1973 seeks to overcome. This 
research takes into account the peculiarities of indigenous schools, whose staff 
is composed only by members from the respective village with some level of ac-
culturation and who receive salaries from the municipal and state governments, 
in classes often taught in Portuguese, changing the dynamics of production 
and consumption of goods. To investigate these consequences in the Xavante 
culture, we started from a brief immersion in the Ro’oredza’odzé village, where 
the characteristic features and basic social processes of the Xavante ethnicity 
were observed, in addition to the use of unstructured interviews and access to 
data provided by an informant. Besides, it was analyzed the Indian Statute and 
the doctrine that addresses the subject, and this information was crossed with 
the data collected in the field. As a result, it was found that, taken individually, the 
indigenous people who benefit the most from the educational system are half-
way between assimilation and integration; on the other hand, the Xavante, consi-
dered collectively, gradually abandon certain traditional practices, with damage 
to their quality of life.

Keywords: Economy; Education; Xavante; Assimilation; Integration.
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INTRODUÇÃO

As pressões atuais sobre a causa indígena encontram palco 
para estudos diante das recentes alterações levadas a cabo pela ad-
ministração federal. A tentativa de incorporação do Ministério do Meio 
Ambiente pelo Ministério da Agricultura e de retirada da competência 
da Funai para a demarcação de terras indígenas soaram como um 
alerta não apenas para indígenas, como também para lideranças so-
ciais e políticas, especialistas e estudiosos no assunto.

Entre as várias etnias que vêm se manifestando em Brasília re-
centemente, os Xavantes se destacam por terem sido ameaçados de 
extinção em diversas épocas da história do país. Originariamente, se 
dispersavam pelo litoral leste do Brasil. Após várias perseguições dos 
colonizadores portugueses, foram adentrando o território do país.

Essa interiorização data pelo menos do século XVII e foi o resul-
tado das inúmeras tentativas de dizimação dos Xavantes, que tradicio-
nalmente são um povo receptivo e pacífico. Hoje, são pouco mais de 
18 mil indígenas dessa etnia, distribuídos em 12 Terras Indígenas (TI), 
localizadas no leste do Estado do Mato Grosso (MT). Teriam percorri-
do, assim, mais de mil quilômetros até se estabelecerem no Centro-
-Oeste, fugindo das bandeiras colonizadoras de exploração.

Em que pese as demarcações de terras indígenas iniciadas 
pela Funai, principalmente a partir da década de 1980, a manutenção 
do status de reserva indígena depende e se justifica pela preservação 
ou mesmo pela conservação das culturas tradicionais. Por certo que 
a interação entre culturas obedece historicamente a processos de 
interpenetração e intercâmbios naturais, afetando-se e influencian-
do-se reciprocamente.
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Contudo, a questão se densifica quando existe um projeto ex-
plícito ou implícito de assimilação e incorporação de uma cultura por 
outra, o que resulta apenas em aculturação e destruição de todo um 
legado de conhecimentos, da língua e da memória de um povo, quan-
do não dos próprios membros da etnia.

A legislação conhecida como Estatuto do Índio, de 1973, pro-
curou, explicitamente, dispor que o tratamento da questão indígena 
seria o da integração em substituição ao manejo assimilacionista que 
perpassou a história do Brasil desde suas origens mais remotas. Entre-
tanto, determinadas políticas públicas e práticas governamentais, sob 
o argumento de promoverem a integração nacional e a garantia dos 
direitos fundamentais dos índios, acabam por operar na lógica assimi-
lacionista, desconsiderando a cultura que diz proteger.

E identificou-se esse potencial viés assimilador na estruturação 
do sistema de ensino indígena, que introduz o elemento salário na or-
ganização econômica e social dos povos originários. Foi o que se pode 
verificar in loco nos modos de vida dos Xavantes do Mato Grosso. E, 
como se trata de uma questão nacional, baseada na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, também chamada de Lei Darcy Ribeiro, este 
trabalho pode contribuir como alerta sobre um fenômeno que está se 
replicando em tantas outras etnias por todo o país.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo in-
vestigar, com base na análise da legislação em vigor e na literatura 
antropológico-jurídica, as alterações nas dinâmicas de produção e 
consumo de bens entre os Xavantes introduzidas pelos aportes finan-
ceiros da implantação do sistema de ensino nas aldeias, consideran-
do sobretudo a experiência etnográfica desta pesquisadora na aldeia 
Ro’oredza’odzé, situada em Campinápolis-MT, em agosto de 2016, e 
contatos posteriores com membros daquela comunidade.
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No plano dos métodos e técnicas, a recolha de dados empíricos 
foi realizada a partir de observação participante, na qual esta pesqui-
sadora morou na referida aldeia, situada na TI Parabubure, assistiu 
às aulas ministradas pelo Professor Josué Rodrigues Nogueira Junior 
e conviveu com as crianças e adolescentes da aldeia também fora 
do ambiente escolar. Nessas oportunidades, realizou entrevistas não-
-estruturadas, ora individualmente, ora com grupos de crianças sem 
distinção de gênero.

As entrevistas com pré-adolescentes e adolescentes, em razão 
de aspectos relacionados à cultura da etnia, deram-se em grupos de 
gêneros distintos para que a abordagem fosse possível. Isso se deve 
ao fato de que os meninos Xavantes, ao iniciarem a passagem da in-
fância à fase adulta, que ocorre, com variações, a partir dos 10 anos e 
passa pelo ritual de furação da orelha, ficam reclusos durante o dia por 
aproximadamente dois anos1 em uma grande cabana chamada Hö.

Os adolescentes nessa situação, ou seja, que iniciam o proces-
so de transição para a fase adulta (chamados Wapté), diferentemente 
dos demais estudantes, costumam, com exceções, interromper a fre-
quência às aulas na escola; porém, pode-se ter contatos esporádicos 
com eles no período noturno, quando têm permissão para deixarem 
o Hö e se dedicarem a atividades externas, como a caça e a pesca.

Todas as interações diretas com os membros da tribo deram-se 
em língua portuguesa e sem prejuízo para a comunicação, conside-
rando que, excetuados os mais idosos, todos falam e são alfabetiza-
dos em português, isto é, têm duas línguas maternas. Não obstante, 
é preciso salientar que as conversas entre os membros da comunida-
de é predominantemente em língua Xavante. A pesquisadora contou,  

1 Alguns relatos etnográficos, como o de Leeuwenberg & Salimon (1999) e, mais recente-
mente, Angela Pappiani (2010), apontam que a reclusão seria de quatro a cinco anos. Na 
verdade, esse período pode variar de uma aldeia para outra, e o Hö de uma aldeia pode 
receber também adolescentes de aldeias dos arredores.
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em alguns casos, com a tradução do Professor Josué Nogueira; em 
outros, com as traduções das próprias crianças, que não ofereciam 
maiores resistências ao fato de estarem diante de um Warazu, quer 
dizer, um não-índio, um estrangeiro.

1. COMO SÃO OS VERDADEIROS XAVANTES

A’uwẽ Uptabi é como o povo indígena Xavante se autodenomi-
na. Traduzindo do Xavante, significa “pessoas verdadeiras” ou “povo 
autêntico”. Nesta seção, o objetivo é descrever aspectos da cultura 
Xavante e desfazer alguns mal-entendidos comuns sobre essa etnia, 
como, por exemplo, a caracterização como pessoas bélicas, brutas ou 
mal-humoradas. São descritas aqui algumas peculiaridades da língua 
Xavante, a organização em clãs, a lei Xavante da exogamia, as rela-
ções familiares, a criação dos filhos, a religião e determinados hábitos 
de produção e consumo de bens.

A língua Xavante pertence ao tronco linguístico macro-jê, ao 
qual também pertencem os Xerentes, localizados no Estado do To-
cantins, e os Caiapós da Amazônia Brasileira. São de uma linhagem 
diversa da família linguística Tupi-Guarani e chamados por estes de 
Tapuia (“inimigo”, aquele que fala outra língua); todavia, diferente-
mente dos Tupis-Guaranis, os Xavantes foram considerados de fácil 
catequização pelos jesuítas.

O idioma Xavante é uma língua gutural de sonoridade grave, 
mesmo quando falada por mulheres e crianças, o que passa ao obser-
vador menos avisado a ideia de que se expressam de maneira agres-
siva. No contato direto e permanente, percebe-se, ao contrário, que 
são bastante receptivos, e é recorrente o uso do sufixo “-re”, forma 
diminutiva, nos nomes próprios como gesto de carinho e acolhimento, 
inclusive para pessoas estranhas à etnia.
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Essa docilidade ou, em melhores termos, plasticidade dos Xa-
vantes, é verificada igualmente na religião que professam: o catolicis-
mo. Ele começou a ser introduzido na primeira grande pacificação Xa-
vante, entre os anos de 1784 e 1788 (GIACCARIA; HEIDE, 1972, p. 17).

São realizadas missas semanalmente no centro da aldeia, que 
é estruturada em semicírculo, e os membros da comunidade ficam 
dispostos de maneira circular, com os homens posicionados próximos 
ao celebrante no círculo interior, e as mulheres, nas extremidades, no 
círculo externo. As orações são feitas em língua portuguesa, e a homi-
lia, em língua Xavante.

Com exceção dos idosos, todos os membros da comunidade, 
incluídas as crianças, são fluentes em português. Em aldeias mais 
afastadas dos limites da reserva indígena, onde o nível de aculturação 
é menor, apenas os mais jovens que possuem contato com outras 
aldeias e com a cidade dominam a língua portuguesa. Em todo caso, 
os mais velhos falam entre si apenas em Xavante.

A organização da sociedade é feita em dois clãs, Öwawe, que 
significa “rio grande”, e Poredza’õno, “girino”, e respeitam à lei da exo-
gamia, ou seja, os casamentos são celebrados apenas entre clãs dife-
rentes. Havia um terceiro clã de que se tem registro ainda na década 
de 1970 (GIACCARIA et HEIDE, 1972, P. 101), e que foi abolido, em 
razão da dificuldade que causava na aplicação da exogamia.

Tratando-se de comunidades pequenas, distribuídas em aldeias 
que variam atualmente entre 50 e 1000 pessoas (nos casos mais ra-
ros), equivale à tradição do direito romano de família da vedação de 
casamento entre parentes e que permanece até hoje, por exemplo, no 
art. 1.521, IV, do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/02).

A infringência a essa norma, ato considerado incesto, recebe a 
penalidade mais severa da lei Xavante e é aplicada à mulher. Esta é 
levada ao Waya, período que marca uma série de rituais que ocorrem 
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anualmente, e todos os homens da aldeia, com o consentimento do 
chefe do ritual, podem ter relações com ela (GIACCARIA et HEIDE, 
1972, p. 201 e 216).

Entretanto, não há registros de aplicação dessa punição há mais 
de dez anos, sendo mais comum o auto banimento. E às mulheres 
somente é ensinado que a prática do incesto é proibida, sem saber 
exatamente as consequências do ato. O homem incestuoso, por sua 
vez, se insistir na relação após a mulher ser levada ao Waya, pode so-
frer a pena de afogamento.

As famílias Xavantes são patrilineares, o que significa que a es-
posa é incorporada à família do marido e os filhos resultantes do casa-
mento passam a ser parte do clã oposto ao seu. Contudo, os irmãos 
do marido têm direito a manter relações conjugais com a cunhada se 
for do consentimento da mulher, do que pode resultar filhos; e estes 
são criados como havidos dentro do matrimônio.

Normalmente, os maridos sabem quando não se trata de um 
filho seu, pelas dessemelhanças físicas, mas o assunto não é tratado 
abertamente entre adultos. As crianças, todavia, falam sem reservas 
entre si e relataram à pesquisadora a paternidade real de cada um 
deles, sem qualquer constrangimento.

O afeto tanto pelos filhos dos irmãos criados como próprios 
quanto o afeto pelos filhos próprios criados pelos irmãos do homem 
Xavante não é alterado, via de regra. Ao contrário, este sistema tem alto 
potencial para contribuir para a coesão do grupo. Porém, desavenças 
veladas podem surgir quando não se é um bom pai. Essa atitude não 
é bem aceita pelo pai biológico.

A alimentação Xavante tradicional é normalmente associada ao 
milho de grãos multicoloridos, além da pesca e da caça, que fornecem 
igualmente matéria-prima para a confecção dos vestuários para os fes-
tivais tradicionais e ritos de passagem. Um exemplo é a caça e criação 
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de urubus vivos ainda filhotes para a extração das penas negras do 
traje do futuro Tébé (“adorador da lua”), segundo líder do sistema de 
poder Xavante.

Os outros dois líderes são o Pahöri’wa (“adorador do sol”), pri-
meiro líder, e o Ayhöubuni (“menino sagrado”), terceiro líder. Formam 
uma espécie de triunvirato, com mais de um representante de cada 
classe, que ascende ao título após passar pelos rituais e de acordo 
com sua linhagem familiar. É marcante o fato de que as decisões são 
tomadas em conjunto por um conselho de líderes das três ordens, e 
que a figura do cacique, apesar de presente, apareceu somente no 
século XX, como necessidade da presença de um interlocutor para o 
diálogo com a Funai.

Não somente o sistema de poder, mesmo que em menor me-
dida; também a alimentação sofreu alterações, estas mais drásticas. 
Com o sistema escolar implementado a partir de 1991, houve a transfe-
rência da Funai do Ministério do Interior para o Ministério da Educação 
e a subsequente implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (Lei n. 9.394/96), que abrangeu não apenas a “comunhão 
nacional”, dos homens brancos, mas igualmente a nação indígena.

Os professores das escolas indígenas, antes não-índios que se 
valiam de um jovem da etnia como tradutor, passaram a ser os próprios 
membros da aldeia, verdadeiros funcionários do Estado, que recebem 
formação específica e remuneração dos cofres públicos e ministram as 
aulas nos moldes da educação bilíngue, conforme o Plano Nacional da 
Educação, definido na Lei n. 10.172/01 (GRUPIONI, 2003, p. 17).

Quanto aos hábitos de produção e consumo de bens, de ma-
neira geral, a maior preocupação dos Xavantes é a igual repartição ou 
divisão dos bens entre a família e o grupo, segundo os princípios da 
redistribuição e da reciprocidade, que garantem a solidariedade, a in-
terdependência e o estreitamento dos laços sociais entre os membros 
da comunidade (POLANYI, 2000, p. 67).
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Pela redistribuição, verifica-se, por exemplo, que a caça é le-
vada para o centro da aldeia, onde se reúnem os membros da comu-
nidade para apreciar o produto da empreitada, e os homens trocam 
impressões sobre detalhes da caçada e como se obteve o sucesso 
pretendido. Após algum tempo, que pode levar mais de uma hora, a 
carne é repartida entre todas as famílias, de acordo com o número 
de pessoas do núcleo familiar. Durante a fase de campo da pesquisa, 
pode-se testemunhar essa repartição da carne de um caititu, um tipo 
de porco do mato.

Entretanto, essa dinâmica, na aldeia em questão, acaba por não 
ser a principal, mas, sim, subsidiária à compra de alimentos na cidade 
de Campinápolis, que fica a trinta minutos de carro de distância da al-
deia. O acesso dos Xavantes à área urbana é feito por motocicletas de 
sua propriedade. São elementos de aculturação, portanto, e que serão 
mais detalhados nas próximas seções.

2. O TRATAMENTO GOVERNAMENTAL  
DA QUESTÃO INDÍGENA:  
ENTRE A ASSIMILAÇÃO  
E A INTEGRAÇÃO

Considerando o histórico das políticas nacionais indígenas, des-
de a obra pacificadora de Rondon, passando pelo Serviço de Proteção 
ao Índio (SPI), de 1910, que sofreu um sistemático esvaziamento até o 
advento da Fundação Nacional do Índio (Funai) em 1967, também sen-
do alvo de subtração de funções, chega-se às oscilações mais recen-
tes, que apresentam um novo recuo no manejo da questão indígena.

Trata-se da tentativa de esvaziamento da Funai, pela Medida 
Provisória (MP) n. 870/19, que retiraria a competência do órgão, atre-
lado ao Ministério da Justiça, para a identificação, a delimitação, a 
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demarcação e os registros das terras tradicionalmente ocupadas por 
indígenas, passando-a ao Ministério da Agricultura.

O dispositivo da MP foi vetado pelo Congresso Nacional na 
parte que versava sobre indígenas, quando da sua conversão na Lei 
n. 13.844/19. Entretanto, é importante registrar que os assuntos re-
lacionados à reforma agrária, regularização fundiária de áreas rurais, 
Amazônia Legal e terras quilombolas foram transferidos para a pasta 
da Agricultura, saindo do âmbito da Justiça.

Quanto à legislação de referência na matéria, a Lei n. 6.001/73, 
Estatuto do Índio, propõe a abordagem integracionista em substitui-
ção à perspectiva assimilacionista presente nas regulamentações an-
teriores. A indagação é até que ponto a lei confere proteção a esse 
segmento social.

Muitos foram os avanços e recuos verificados ao longo da histó-
ria no contato de indígenas com portugueses em um primeiro momen-
to, e com brasileiros posteriormente. Do ponto de vista do não-indíge-
na, trabalhos importantes foram levados a efeito tanto nas formulações 
teóricas de internacionalistas como Francisco de Vitória, no século XVI, 
inovando com a defesa da existência da alma dos povos originários e 
contra a escravização dos indígenas; quanto no trabalho de campo de 
jesuítas, por exemplo.

Os jesuítas, no processo de catalogação da língua e da cul-
tura nativas, acabaram, muitas vezes, por servir de escudo contra 
investidas mais violentas por parte dos colonizadores, e sua ação em 
campo, embora tenha declinado ao longo do século XX, se faz sentir 
até os dias atuais.

Em qualquer desses casos, se eram pensadores e instituições 
servindo, em última análise, a propósitos econômicos dos recém-for-
mados Estados nacionais, da Igreja ou de empreendimentos particu-
lares, marcam o protótipo de uma longa evolução no terreno do reco-
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nhecimento dos direitos humanos, cuja teoria apenas vai ganhar corpo 
em 1979, quando o jurista tcheco Karel Vasak usa pela primeira vez a 
expressão gerações de direitos humanos.

Ilustrava-se, então a evolução fenomênica desses direitos em 
referência ao lema da Revolução Francesa “liberdade, igualdade, fra-
ternidade”, que se tornou conhecida pela sistematização de Norberto 
Bobbio em A Era dos Direitos (2004) e ganhou mais duas gerações nas 
elaborações teóricas de Paulo Bonavides (2008), a saber, os direitos à 
democracia, informação e pluralismo, de quarta geração, e o direito à 
paz, de quinta geração.

No que interessa ao tema da pesquisa, o direito à educação 
aplicável a comunidades indígenas exigiria uma abordagem que ul-
trapassasse tanto esta concepção geracional ou dimensional quanto 
a concepção dualista de Robert Alexy entre direitos prestacionais e de 
defesa, que deriva da formulação status positivo e negativo de Jellinek 
e utiliza o critério do conteúdo preponderante.

A abordagem teórica que se propõe, portanto, é a de substitui-
ção pelo sistema unitário de direitos fundamentais, conforme a formu-
lação de Jairo Schäfer (2013), que defende uma forte ligação estrutural 
entre os núcleos destes direitos, haja vista a exigência de um conjunto 
de ações e omissões para sua efetivação e que não recai nas incon-
sistências da superação de fases e de uma lógica evolucionista ou 
fenomênica que não se observa historicamente em todos os países ou 
em todos os seguimentos sociais, como bem aponta José Murilo de 
Carvalho em Cidadania no Brasil (2015).

O direito à educação indígena constitui, convencionalmente, um 
direito fundamental de segunda geração, ao lado dos direitos econô-
micos e culturais, todos manifestações do direito à igualdade. Pela 
perspectiva da unicidade, não geracional, possuiria manifestações de 
ordem civil e social, independentemente do caráter das ações ou abs-
tenções para sua efetivação.
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Nesse diapasão, as situações que surgem e causam entraves a 
sua efetivação no trato da questão indígena resultam do pensamento 
de que os direitos do índio representam um óbice para o resto do Brasil 
(CARNEIRO DA CUNHA, 1994, p. 136), e disso decorre tradicional-
mente no país o expediente da negação da identidade (CARNEIRO DA 
CUNHA, 1994, p. 127), que é visível em vários níveis.

As crianças indígenas, por exemplo, só estão oficialmente matri-
culadas nas escolas indígenas com o registro civil de nascimentos do 
homem não-branco. Ou seja, ao notório sub-registro da condição de 
indígena na Funai, soma-se o sub-registro civil de milhares de crian-
ças e adolescentes indígenas, que não poderão obter seus diplomas, 
apesar de frequentarem as aulas em suas aldeias. A legislação se-
gue, dessa forma, o modelo escolar da comunhão nacional (KAHN et 
FRANCHETTO, 1994, p. 6), que é o tipo de educação do não-índio. Na 
aldeia Ro’oredza’odzé, este é um dos principais problemas enfrenta-
dos pela escola local.

O Estatuto do Índio, por sua vez, é motivado por uma perspec-
tiva integracionista, em contraste com as políticas anteriores de assi-
milação dos índios à cultura nacional. De acordo com essa lei, existiria 
uma categoria chamada “índios em vias de integração”:

Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos 
estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de 
sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de exis-
tência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da 
qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 
[...] (art. 4o, inc. II, da Lei n. 6.001/73).

Na lição de Darcy Ribeiro (1986, p. 193), o problema indígena 
apenas existe quando há contato entre índios e não-índios. O autor se 
referia à problemática histórica das abordagens do “homem branco” 
aos indígenas, que envolve a evolução da atitude pacificadora, de viés 
assimilacionista e de aculturação ou despojamento das culturas tradi-
cionais e doutrinação à cultura “civilizada”, até a atitude dita integracio-
nista, de convivência e vivência entre “dois mundos”.
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No caso da aldeia estudada, em vias de integração, esse qua-
dro demonstra uma série de ramificações assimilacionistas. O direito 
à igualdade e seus consectários de segunda geração assumem uma 
feição homogeneizante e impõem um dever de assimilação (CAR-
NEIRO DA CUNHA, 1994, p. 129) que passa muito ao largo do prin-
cípio de integração progressiva e harmoniosa como possibilidade e 
não como obrigação.

Trata-se de um resquício da antiga “integração”, que não passa-
va de um eufemismo para um programa de assimilação cultural e de 
dissolução étnica, como demonstra Darcy Ribeiro. Ou, nas palavras 
de Carlos Frederico Marés de Souza Filho, “a 1eitura atenta das recen-
tes leis brasileiras sobre a matéria, especialmente: o Estatuto do Índio, 
de 1973, e a Constituição Federal, de 1988, nos indica que a lei não 
adota mais o princípio assimilacionista, apesar de alguns escorregões 
oficiais” (SOUZA FILHO, 1992, p. 162).

3. O SALÁRIO NA PRODUÇÃO  
E DISTRIBUIÇÃO DE BENS XAVANTE

O questionamento que se faz aqui é até que ponto a promo-
ção do direito à educação e da perspectiva de integração do indígena 
na chamada comunhão nacional, na prática, não estaria contribuindo 
para a aculturação desses povos e a perda das culturas tradicionais. 
Antes de relatar o que ocorre de fato nas aldeias, cabem alguns escla-
recimentos sobre o sistema educacional e o regime de contratação de 
professores indígenas.

A Resolução n. 5/09 do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infan-
til, abrangendo as crianças de 0 a 5 anos, é paradigmática ao garantir 
a autonomia organizacional das escolas indígenas. Tal modelo foi re-
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plicado, nos anos seguintes, no ensino básico e médio. Segundo essa 
regulamentação de 2009:

§ 2o Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha 
dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de 
idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem 
pela Educação Infantil devem: 
[omissis]
IV - adequar calendário, agrupamentos etários e organização de 
tempos, atividades e ambientes de modo a atender as deman-
das de cada povo indígena. (art. 8o, § 2o, IV, Res. 5/09, CNE)

Na Educação Escolar Indígena (EEI), os diretores e professo-
res são indicados pela própria comunidade, com base na confiança, 
podendo ser um não-índio, e com dispensa de análise de formação e 
titulação, assiduidade e tempo de serviço, que seria o processo usual 
das escolas não-indígenas.

As práticas econômicas, socioculturais e religiosas desenvolvi-
das no âmbito familiar e comunitário, e inseridas no Projeto Político 
Pedagógico (PPP), são consideradas como atividades pedagógicas 
da EEI (art. 38 da Resolução n. 4/10 do CNE, que define Diretrizes Cur-
riculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, de 6 a 14 anos).

Em campo, o que se observou, contudo, foi a grande dificuldade 
dos coordenadores e diretores das escolas indígenas na elaboração 
do PPP para a adequação do calendário aos costumes locais. Caberia 
a cada aldeia a divisão do período letivo em ciclos (anual, semestral, 
bimestral etc.), o estabelecimento de férias, os feriados, as formas de 
avaliação e metodologia de ensino, horários de início e fim das aulas, 
entre outros elementos de gestão pedagógica, sempre com o respeito 
à exigência da lei de um mínimo de 200 dias letivos.

Os educadores indígenas, como se verificou no estudo de cam-
po, acabam por adotar o calendário nacional e fazer as adequações 
na prática do ensino, conforme as necessidades diárias e periódicas 
que vão surgindo na aldeia. E o relatório anual do ano letivo enviado à 
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respectiva Secretaria de Educação, consequentemente, não reflete a 
vida escolar concreta das aldeias, em que se misturam o calendário da 
cultura tradicional e o calendário anual.

Quanto ao recebimento de salários pelos professores indígenas, 
as políticas públicas para a contratação seguem as recomendações 
do Parecer n. 14/99 do CNE de equiparação salarial aos demais pro-
fessores não-índios de mesmo nível hierárquico, o que além de isonô-
mico, forneceria aos membros da comunidade o aporte de recursos 
para a melhoria de suas condições de existência e auto sustentabilida-
de econômica da comunidade.

Contudo, a lógica do recebimento de salário, que é individual e 
pessoal, ou seja, pertence à pessoa do professor, não segue a dinâ-
mica dos princípios de reciprocidade, redistribuição e domesticidade, 
que são da ordem da organização social em bases comunitárias.

Karl Polanyi, que trata sobre esses princípios de comportamento 
básicos da economia, explica que “o amplo princípio da reciprocidade 
ajuda a salvaguardar tanto a produção como a subsistência familiar” 
(POLANYI, 2000, p. 67). Aplicado à cultura Xavante, este princípio es-
taria fundado na patrilinearidade e nas peculiaridades da organização 
sexual dessa sociedade, como visto na primeira seção deste trabalho.

Por sua vez, a redistribuição, de base territorial, está relacionada 
à existência de um chefe em comum, que dispõe o produto da emprei-
tada no centro da aldeia e promove a distribuição da carne entre os nú-
cleos familiares. E, entre os Xavantes, não apenas na figura do chefe.

Todos os componentes da comunidade Xavante, sejam em suas 
atividades cotidianas, seja em práticas rituais sazonais, contribuem para 
o sustento dos demais membros. Por exemplo, o homem Xavante, ao 
casar, somente pode ter as primeiras relações sexuais com sua esposa 
após caçar uma anta e depositar a caça na frente da cabana do pai da 
noiva. A carne, a seguir, é redistribuída para todas as famílias. Assim, o 
sucesso de uma caçada é a garantia de alimento de todos da aldeia.
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A domesticidade, por sua vez, “consiste na produção para uso 
próprio” (POLANYI, 2000, p. 73). Nesse ponto, ficam evidentes as de-
turpações decorrentes da introdução do elemento salário na economia 
Xavante. Duas destinações foram verificadas na aldeia Ro’oredza’od-
zé: contribuições para a infraestrutura da aldeias, que beneficiam a 
comunidade como um todo, e consumo pessoal e da própria família.

A remuneração revertida em benefícios para a comunidade 
pode ser observada na introdução de elementos da cultura nacional: 
a aldeia Ro’oredza’odzé possuía duas construções de alvenaria em 
que funcionavam a estrutura da escola indígena e acesso a Internet 
cabeada. Outros elementos da cultura não-indígena presentes são um 
telefone público (“orelhão”) e o fornecimento de energia elétrica pelo 
sistema de fiação em postes. Não havia postes de luz.

Em todo caso, são melhorias que não podem ser ligadas direta-
mente ao recebimento dos salários, mas ao nível de organização da-
quela aldeia específica e estabelecimento de parcerias com os órgãos 
públicos e privados, além dos aportes orçamentários recebidos para o 
funcionamento da escola.

Na esfera do consumo pessoal e da própria família do pro-
fessor, os salários apresentam uma grande mudança nas formas de 
produção e consumo dos Xavantes. O dinheiro é destinado à compra 
de alimentos na cidade de Campinápolis/MT, que fica a meia hora 
de distância de carro da Ro’oredza’odzé, à aquisição, manutenção 
e abastecimento de motocicletas, à compra de eletrodomésticos, 
como geladeira, fogão, televisão, à compra de celulares e ao paga-
mento de contas de luz e celular.

Na alimentação, a compra de alimentos substituiu em grande 
medida o cultivo de arroz, milho etc. As refeições são, majoritaria-
mente, de produtos processados ou industrializados, e houve um 
aumento no consumo de doces e bebidas alcoólicas, que repercutiu 
substancialmente nos casos de diabetes entre os Xavantes, doença 
a que estão mais suscetíveis geneticamente. Inclusive a erva-mate, 
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tradicional entre os Xavantes, não é mais produzida nas aldeias mais 
próximas da cidade. A erva é comprada e processada no mercado 
de Campinápolis.

Quanto ao consumo de carne, ora é adquirida pela caça, ora no 
açougue da cidade. Porém, os habitantes não-indígenas, donos dos 
estabelecimentos comerciais de Campinápolis, impõem aos Xavan-
tes uma espécie de apartheid – apenas as carnes de segunda ou de 
qualidade inferior são vendidas aos indígenas, independentemente da 
possibilidade financeira de que venham a dispor.

Não obstante, a ideia de uma divisão entre pessoas superiores 
e inferiores, pelo preconceito observado na cidade, ainda pode ter re-
percussões mais graves dentro da própria aldeia, entre os membros 
da mesma comunidade. E talvez seja esse o elemento mais agravante 
da introdução do salário entre os indígenas.

Aqueles que trabalham como professores são mais prepara-
dos financeiramente para os novos modos de produção e consumo. 
Suas cabanas são maiores, mais bem conservadas e equipadas, 
têm melhores motocicletas e celulares, pagam em dia suas contas 
etc. Os não-professores ficam às vezes em situação de racionamen-
to de víveres, com dívidas etc. Enfim, uma sociedade dividida entre 
ricos e pobres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consagração principiológica da existência de demandas sin-
gulares às diversas etnias e níveis de integração das comunidades 
indígenas apresenta lacunas e resquícios de uma política assimilacio-
nista em sua aplicação.
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A virada no tratamento da questão educacional indígena que 
se observa desde os anos 1970 e toma corpo a partir da década de 
1990 e que reinterpreta como princípio e não mais objetivo a integração 
progressiva e harmoniosa à “comunhão nacional”, deixa, contudo, um 
quadro de ambiguidade que insere a educação nos marcos de um 
modelo escolar e que exige, seguindo a regra geral, as mesmas buro-
cracias de registro civil, PPP etc. e transforma o professor indígena em 
um funcionário estatal.

Nesta pesquisa, pode-se verificar que os reflexos da legislação 
indigenista, confrontados com a vida cotidiana na aldeia, apresentam 
níveis e camadas de aculturação que resultam em uma mescla de con-
sumo de bens provenientes ora das tradições da ancestralidade ora do 
que é chamado de Warazu, a saber, da economia de tipo capitalista.

O principal efeito dos salários na economia Xavante, como se 
constatou, está na mudança da alimentação com piora da qualidade 
de vida e desaparecimento das culturas cultivadas tradicionalmente, 
além da dependência da estrutura escolar para a manutenção da eco-
nomia local. Tais elementos alteram as dinâmicas sociais do ponto de 
vista da reciprocidade e da redistribuição, com potencial para o enfra-
quecimento dos laços sociais.

Por outro lado, também se identificou uma perda da domestici-
dade, apesar desse verificar a prática de atividades mercantis ou com 
finalidade de lucro. O viés de produção para acumulação e consu-
mo decorre da destinação dos salários para a aquisição de bens dos 
não-indígenas. Não obstante, o comércio só poderia florescer em um 
futuro próximo apenas entre os membros da comunidade e não em 
contato com os não-índios, uma vez que existe, na cidade, uma forte 
resistência e mesmo aversão dos Warazu em relação aos indígenas. E, 
neste aspecto, repousa a própria sobrevivência da cultura tradicional.
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EPÍLOGO

Ao trazer ao debate a temática relacionada ao título do livro, “Ce-
nários Contemporâneos no Âmbito da Governança Global: Desafios 
do Multilateralismo e o papel das Instituições Internacionais”, já sabía-
mos que essa empreitada significaria percorrer terreno pantanoso em 
decorrência das turbulências características desse cenário.

A relevância dos desafios que se deflagraram com a crise pan-
dêmica envolve várias camadas, trazendo consigo problemáticas com 
alto grau de complexidade, cujos caminhos para sua solução são tão 
vastos quanto a magnitude das questões que se apresentaram e con-
tinuam se apresentando neste processo que ainda segue em curso.

Nesse sentido, é possível levantar alguns questionamentos rela-
cionados a esse episódio: (1) Quais os principais entraves ao Multilale-
ralismo Contemporâneo? (2) Por qual motivo as novas (e necessárias) 
dinâmicas têm encontrado tanta resistência? (3) Quais seriam os ele-
mentos fundamentais neste contexto para possibilitar a implementação 
de soluções inovativas que poderiam beneficiar o conjunto da socieda-
de, em âmbito internacional, por meio de mecanismos de cooperação 
e coordenação mediante os desafios que vêm se apresentando?

A pandemia, iniciada em dezembro de 2020, eclodiu em um pe-
ríodo em que o mundo já vinha atravessando um momento de elevada 
polarização e tensionamento tanto em esfera local quanto global, fenô-
meno que pode ser observado em várias frentes: em termos econômi-
cos-distributivos inter e intra países, na esfera política, no campo ideo-
lógico, nos tensionamentos na arena global, para mencionar algumas.

A deflagração da pandemia colocou uma lente de aumento 
em todas estas assimetrias pré-existentes, às quais se somam uma 
nova gama de desafios econômicos e sociais decorrentes da crise,  
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agravados pelas possíveis limitações das modalidades adotadas para 
seu enfrentamento em âmbito global.

Especificamente na arena internacional, a ampliação das rela-
ções bilaterais em detrimento das iniciativas multilaterais - combinada 
à difusão da guerra comercial protagonizada por Estados Unidos e 
China - montaram um cenário em que a atuação do arcabouço mul-
tilateral, que já se encontrava em crise, acabou sendo colocado em 
xeque, questionando a efetividade e o papel do multilateralismo como 
ferramenta de gestão da ordem internacional.

Esse contexto, em certo grau, já vinha conduzindo a um proces-
so de esvaziamento dos principais organismos multilaterais, tais como: 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), Banco Mundial (BM) e, em determinada proporção, até 
mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU).

A pandemia, que se difundiu por todos os países do mundo, 
exatamente por configurar um fenômeno global, deve ser entendida e 
enfrentada em dois âmbitos paralelos: políticas de escopo nacional e 
políticas de coordenação e gestão da crise em âmbito internacional.

Chama a atenção que, em um momento onde a coordenação 
multilateral em torno dos desdobramentos da pandemia se mostra ne-
cessária, esse aparato já se encontrava em xeque, agravando o quadro 
por não contribuir para um processo de convergência célere - neces-
sária para o enfrentamento dos desafios que foram se apresentando 
em caráter emergencial.

Considerando tanto as novas possibilidades de arranjos em 
curso quanto os tensionamentos internacionais em voga, repensar o 
papel do multilateralismo e seu alcance em escopo global torna-se 
questão fundamental - sobretudo quando a confiança necessária entre 
os players para coordenação e cooperação na direção de um orde-
namento internacional pós-pandêmico tem se apresentado cada vez 
mais fragilizada.
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Nesse sentido, as respostas nacionais foram se delineando por 
meio de propostas que assumiram formas díspares e não harmoniza-
das ao redor do globo e, de certo modo, a comunidade global vem 
pagando, até hoje, o preço decorrente dessa falta de coordenação.

Por essa perspectiva, do ponto de vista da governança global, 
a pandemia trouxe consigo tanto a possibilidade de enfrentá-la através 
da construção de muros entre os países ou através da construção de 
pontes. Este contraponto que se apresenta nos processos em curso, 
representados pelo conflito entre “building bridges x building walls” 
é bastante revelador dos nossos tempos, abrindo a possibilidade de 
avaliar como estão sendo mobilizados os recursos para a superação 
deste quadro crítico na arena internacional.

A necessária busca por caminhos para o enfrentamento da 
crise passa pela adoção de soluções criativas, em um cenário que 
vem demandando alto grau de resiliência tanto dos governos como da 
população em geral. Por esse aspecto, revisitar e reavaliar o modus 
operandi que vinha sendo dinamizado até então torna-se fundamental.

Tanto a relevância da coordenação em âmbito global, como a 
ampliação do nível de cooperação internacional (em relação ao pro-
cesso de produção e difusão da vacina, por exemplo), representam 
elementos fundamentais a serem considerados nesse cenário. Dessa 
forma, as condições desiguais entre os países acabam repercutindo 
e reproduzindo as assimetrias que vêm sendo observadas nos pro-
cessos de vacinação. Por essa perspectiva, assegurar a vacinação 
entre as nações mais ricas enquanto os países mais pobres ainda não 
completaram o ciclo de imunização, acaba expondo a comunidade 
internacional a novas variantes do vírus, comprometendo o processo 
de vacinação em escala global.

O mundo clama por novas dinâmicas e novas soluções tanto para 
desafios ainda não superados como para aqueles que vem se apre-
sentando. Nesse sentido, a sociedade global está sendo convidada  
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a revisitar os elementos desestabilizadores do sistema, na direção de 
formatos associados à atuação de instituições que visam propor res-
postas condizentes à magnitude dos desafios apresentados.

Com base no que foi apresentado ao longo das reflexões que 
permeiam os artigos que compõem essa obra, fica registrado aqui um 
voto sincero de esperança diante do cenário vigente, voltado à busca 
de caminhos para a implementação de uma agenda pautada em va-
lores onde a parte não prevaleça sobre o todo - uma vez que essa es-
trada já demonstrou não representar o caminho mais adequado para 
harmonizar os desafios em questão.

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2022.

Gabriel Rached 

Rafaela Mello Rodrigues de Sá
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