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Resumo 

Esta dissertação tem o objetivo de analisar a viabilidade de o cultivo do dendê 

diminuir o avanço dos desmatamentos, recuperar solo já degradado e aumentar a 

renda dos produtores na Amazdnia, enfocando o tema "o direito fundamental ao 

desenvolvimento sustentável: agricultura familiar e o cultivo do dendezeiro no Estado 

do Parh", por meio do programa de agricultura familiar, junto à comunidade de 

Arauaí, município de Moju (PA). Os problemas ambientais modernos são visíveis e 

complexos. A redução dos desmatamentos e queimadas na Amazonia depende do 

desenvolvimento de atividades agrícolas adequadas nas áreas já desmatadas e de 

que se evitem novos desmatamentos. Inicialmente, faz-se um breve estudo do 

desenvolvimento histórico dos direitos fundamentais, do direito ambienta1 e seus 

princípios. Em seguida, a aplicação do desenvolvimento sustentável agricultura 

familiar, possibilitando a construção do cenário para o avanço do estudo. A pesquisa 

foi realizada com dados obtidos a partir de uma pesquisa de campo feita com os 

agricultores da comunidade de Arauai. O consectário do estudo é evidenciar que a 

dendeicultura apresenta-se como uma atividade importante para a região. Assim, 

dentro da ótica ecológica, cumpre salientar a grande disponibilidade de áreas com 

aptidão ótima para o cultivo. Por outro lado, por ser uma cultura de ampla adaptação 

em termos de solo, pode, também, se caracterizar numa importante alternativa para 

o aproveitamento de áreas alteradas, contribuindo, assim, para reduzir a pressão 

sobre os recursos naturais e permitir o sequestro do carbono. Sobre os aspectos 

econ6micos, o ponto de maior relevgncia reside no fato de ser uma cultura que gera 

alta densidadelrenda por unidade de área, além de garantir uma melhor distribuição 

anual do fluxo de receitas para o produtor. 

Palavras-Chaves: desenvolvimento sustentável; meio ambiente; cultura do 

dendezeiro; agricultura familiar. 



Abstract 

This paper aims to examine the feasibility of growing oil palm slow the advance of 

deforestation, restore already degraded soil and increase the income of farmers in 

the Amazon theme focusing on "the fundamental right to development: family farming 

and the cultivation of oil palm in State of Pará, through the program of family farming 

in the community of Arauaí, municipality of Moju (PA). The modern environmental 

problems are visible and complex. The reduction of deforestation and burning in the 

Amazon depends on the development of appropriate agricultural activities in areas 

already cleared and avoiding deforestation. It commences with a brief study of the 

historical development of fundamental rights, environmental law and its principies, 

then the implementation of sustainable family farming, allowing the construction of 

scenery for the advancement of the study. The research was conducted with data 

obtained from a field research with farmers in the community. The consectario the 

study is evidence that the dendeicultura presents itself as an important activity for the 

region. Thus, within the ecological perspective, it should be noted the wide 

availability of areas with great aptitude for cultivation. Moreover, being a crop of wide 

adaptation in terrns of soil can also be characterized in an important alternative to the 

use of altered areas, thus contributing to reduce pressure on natural resources and 

allowing the sequestration of carbon. On the economic point of greatest importance 

is the fact that a culture that gemrates high density 1 income per unit area, and 

ensure a better distribution of the annual revenue stream for the producer. 

Key Words: sustainable development, environment, culture of oil palm; family 

farming. 



Na atualidade, o meio ambiente desponta como uma das maiores preocupações da 

humanidade, haja vista o nosso planeta estar apresentando sérios problemas, tais 

como o esgotamento dos recursos naturais, a redução da biodiversidade, a 

escassez de água, o aquecimento global, enfim, problemas que afetam a qualidade 

de vida da pessoa humana. 

Em razão desse cenário, as discussões em torno da temática ambiental ocupam 

uma posição de destaque, tanto na agenda nacional como na internacional, pois as 

catástrofes no meio ambiente de um pais podem afetar o outro. Assim, o respeito ao 

meio ambiente, hoje em dia, é mais do que uma exigência na legislação; na 

verdade, é uma necessidade da vida moderna. 

Juntamente com a consciência de preservação do meio ambiente e o crescimento 

dos debates acerca da crise ambiental está o crescimento econ6mico. Desse modo, 

o ambientalismo moderno tem como cerne e maior preocupação a junção entre o 

crescimento economico e a preservação ambiental. 

A guisa dos riscos do esgotamento dos recursos naturais e das falhas da economia 

de mercado, construiu-se a idéia do desenvolvimento sustentável, segundo a qual a 

exploração e o manejo dos recursos naturais deveriam atender à satisfaça0 das 

necessidades básicas do agente explorador, bem como a das gerações futuras. 

Diante desse contexto economico, e levando-se em conta que o principio do 

desenvolvimento sustentável tem em seus próprios fundamentos a erradicação da 

pobreza e da fome, sem degradar os recursos naturais ainda disponíveis, faz-se 

necessário verificar se é possível, no âmbito da agricultura familiar, implementar 

esse desenvolvimento sustentável. 

Por conseguinte, esta dissertaç80 tem como escopo principal analisar a 

possibilidade da efetivação da conciliaç8o entre o desenvolvimento econ6mh e a 

proteção ambiental, com ênfase no cultivo do dendê no Estado do Para. 



O trabalho foi realizado com base em pesquisa de campo e não seria possível sem a 

estreita colaboração dos agricultores que fazem parte do programa de agricultura 

familiar voltado ao cultivo do dendê que residem na comunidade de Arauaí - 
município de Moju, e da Companhia Refinadora da Amazdnia - AGROPALMA - 
parceira no projeto. 

A dissertação está dividida em sete itens, além das consideraçães finais e anexos. 

No primeiro item, consta uma breve introdução ao tema do trabalho. No segundo 

item, a proposta de apresentar o desenvolvimento histórico dos direitos 

fundamentais do homem, enfatizando a procedgncia desses direitos, seu conceito e 

suas respectivas dimensões, a saber: primeira, segunda e terceira. 

O direito ao meio ambiente saudável como direito fundamental está inserido nos 

direitos de terceira dimensão. Os interesses difusos, denominados direitos de 

terceira dimensão, nos quais se insere o meio ambiente, surgem no contexto do 

Estado Democrático de Direito, no âmbito de uma sociedade complexa e serão 

analisados no estudo proposto. 

No terceiro item, analisa-se o desenvolvimento do direito ambiental no Brasil e sua 

internacionalização, o conceito legal de meio ambiente, bem como sua respectiva 

classifica@o. Logo, faz-se saber que pelo menos quatro aspectos do meio ambiente 

sCLo conhecidos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Entretanto, 

importa esclarecer que não obstante trazer-se à lume todos os aspectos, este 

trabalho baseia-se só no meio ambiente natural. 

Os princípios do direito ambiental são tratados no item quarto, onde se propõe a 

análise do respectivo conceito, colisão entre princípios, o conceito de 

desenvolvimento sustentável e a junção de desenvolvimento econdmico e a 

proteção ambiental. 

No quinto item, aborda-se o desenvolvimento sustentável aplicado à agricultura 

familiar no Estado do Para. Propõe-se a aplicação do desenvolvimento sustentável 

agricultura e o exame dos espaços protegidos, e, finalmente, esclarecimento sobre 0 

Projeto de Lei do novo Código Florestal. 



A metodologia da pesquisa de campo está inserida no item sexto e aponta o Estado 

do Pará como base dos estudos, a cultura a ser pesquisada, a empresa responsável 

pela exploraç80 do óleo de dendê e os métodos para obtenção dos dados 

indicadores para o estudo e a implementação da sustentabilidade. 

Finalmente, no item sete, realiza-se a análise dos dados, utilizando-se dos 

indicadores de sustentabilidade, por meio dos dados coletados no trabalho de 

campo. Na sequência, têm-se as considerações finais do estudo. 

Deve-se propor alternativas com vistas a reduzir impactos ambientais, garantindo 

assim os direitos fundamentais de todas as gerações. De forma preventiva ou 

paliativa, é preciso mudar comportamentos, se ainda se deseja que a maior floresta 

tropical do mundo - e o próprio planeta - tenham um futuro. 

Assim, o problema geral de investigação desta pesquisa é definido em saber: "0 

cultivo do dendezeiro poderá colaborar para a implementação do desenvolvimento 

sustentável no Estado do Pará?". 



2 DESENVOLVIMENTO HIST~RICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO 

HOMEM 

2.1 A PROCEDÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM 

Inicia-se o estudo pela evolução dos direitos fundamentais do homem', tratando-se 

de uma série de transformações ao longo da história as quais evolveram os direitos 

do homem. Por enquanto, não se aborda o tema do conceito, ao qual ser8 dedicado 

o item seguinte. 

No que se refere ao trajeto a ser percorrido, uma abordagem histórica pressupõe, 

em um primeiro momento, que se ressalte onde, por quê, e como nasceram os 

direitos fundamentais do homem. Considera-se importante essa abordagem, pois "o 

que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização nao 6 

fundamental em outras 6pocas11.* 

Ponto interessante a ser observado B a exposiçao de Fl8via piovesan3 ao afirmar 

que os direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um espaço 

simbólico de luta e ação social. Os direitos fundamentais do homem não nascem 

todos de uma vez e nem de uma vez por todas4. Os direitos humanos têm estilo 

progressivo e desenvolvem-se em consequência do avanço cultural da civilizaHo. 

Nessa linha RogBrio ~ortanova~ afirma que "os Direitos Humanos de alguma forma 

estabeleceram os marcos de atuação e reivindicação de profundas transformações 

da sociedade em cada momento histórico preciso". 

1 
Para o presente trabalho utiliza-se a expressa0 "direitos fundamentais do homemn no mesmo 

sentido de: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos 
Públicos subjetivos, e liberdades fundamentais e liberdades públicas. A expressão foi difundida. Por 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16 ed. São Paulo: Malheirosl 
1999, p. 17911 80. 
2 

3 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 19. 
PIOVESAN, Flávia. Dignidade humana e a proteçgo dos direitos sociais nos planos global, 

regional e local. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, M a ~ x ,  Antonio Marques da (coord.). Tratado Luso- 
Brasileiro de Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 396. 
4 

5 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 06. 
PORTANOVA, RogBrio. Direitos humanos e meio ambiente: uma ntvoiuç80 de paradlgma Para 

0 skui0 XXI. In: BENJAMIN, Antonio Herman. (org.). 10 anos da EC0-92: 0 direito e o 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: IMESP, 2002, p. 681. 



Os direitos humanos surgiram por causa da necessidade de proteção da população 

diante da prepotência do Estado. Deste modo, foi uma forma de firmar a estabilidade 

e a segurança perante os abusos de poder. FBbio Konder ~omparato.'L "garante que 

a evolução dos direitos humanos é a parte mais bela de toda a Histórian. Continua o 

aludido autor: 

A revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras 
diferenças bioldgicas e culturais que os distinguem entre si, merecem 
igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, 
descobrir a verdade e criar a beleza. o reconhecimento universal de 
que, em razao dessa radical igualdade, ningu6m - nenhum indivlduo, 
ganero, etnia, classe syial, grupo religioso ou nação - pode afirmar- 
se superior aos demais. 

Outra manifestaçao que se alinha a tal pensamento 6 a de Ingo Wolfgang sarlett8 

quando sintetiza que "a anBlise da origem, da natureza e da evolu@o dos direitos 

fundamentais ao longo dos tempos é, de per si, um tema fascinante". 

No que diz respeito aos prim6rdios dos direitos humanos, Ingo Wolfgang sarletQ 

salienta que: "ainda que consagrada a concepçao de que não foi na antiguidade que 

surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a constatação 

de que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia influenciou diretamente 

esse acontecimento". Assevera-o: 

De modo especial, os valores da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade e da igualdade dos homens encontram ralzes na filosofia 
classica, especialmente na Greco-romana, e no pensamento cristão. 
Salienta-se, aqui, a circunstância de que a democracia ateniense 
constitula um modelo polltico fundado na figura do homem livre e 
dotado de individualidade. Do antigo testamento, herdamos a ideia de 
que o ser humano representa o ponto culminante da criago divina, 
tendo sido feito à imagem e semelhança de ~eus." 

8 
COMPARATO, Fabio Konder. A afinnaç80 histórlca dos direitos humanos. 4. ed. rev. e atual- 

sao Paulo: Saraiva. 2005, p. 01. 
7 

COMPARATO, Fabio Konder. A afinnaç80 histórica dos direitos humanos. 4. ed. ver- E atual. 
Sao Paulo: Saraiva 2005, p. 02. 
8 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficficia dos direitos fundamentais. 9. ed. ver. Atual. e a m ~ l .  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado ~ d . ,  2008~42. 
9 SARLET, Ingo Wolfgang. A efldcia dos direitos fundamentais. 9. ed. ver. Atual. e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2008, 44. 
10 SARLET, Ingo Wolfgang. A efic8cia dos direitos fundamentalS. 9. ed. ver. Atual. e a m ~ l -  
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 44. 



Em relação ao processo de reconhecimento dos direitos humanos na esfera do 

direito positivo, Ingo Wolfgang ~arlet" observa 'que é na Inglaterra da idade media, 

mais especificamente no s6culo XIII, que encontramos o principal documento 

referido por todos que se dedicam ao estudo da evolução dos direitos humanosn. E 

continua: 

Trata-se da Magna Chada tibedatum, pacto firmado em 1215 pelo 
Rei Joao Sem Terra e pelos bispos e barbes ingleses. Este 
documento, inobstante tenha apenas servido para garantir aos nobres 
ingleses alguns privil6gios feudais, alijando, em principio, a populaçâo 
do acesso aos "direitos" consagrados no pacto, serviu como ponto de 
referencia para alguns direitos e liberdade civis classiws, tais como o 
habeas corpus, o devido processo legal e a garantia da propriedade. 
Todavia, em que pese possa ser considerado o mais importante 
documento da @oca, a Magna Charta n80 foi nem o Onico, nem o 
primeiro, destacando-se, já nos séculos XII e XIII, as cartas de 
franquias e os forais outorgados pelos reis portugueses e espanhóis. 
[...I Ainda assim, impende não negligenciar a importância desses 
pactos, de modo especial as liberdades constantes da Magna Charfa, 
para o ulterior desenvolvimento e reconhecimento dos direitos 
fundamentais nas constituiçUes.12 

Vale ressaltar que o entendimento de JosB Afonso da silvaq3 em relaçao ao ponto de 

partida dos direitos humanos na esfera do direito positivo é a Magna Carta. Afirma o 

citado autor que "a Magna Carta, assinada em 1215, mas tornada definitiva s6 em 

1225, náo é de natureza constitucional, mas náo exclui o fato de que ela se tornasse 

um simbolo das liberdades públicas". 

De qualquer modo, inobstante a decisiva contribuição desse documento concessivo 

de liberdade, qual seja:14 a Magna Cada, n8o h& como atribuir-lhe a condiçao de 

direito fundamental, pois, podia ser arbitrariamente subtraído pela autoridade 

monárquica. Foi confirmada, com ligeiras alterações, por sete sucessores de JoBo 

Sem Terra. 15 16 

li SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. 9. ed. ver. Atual. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 47. 
I* SARLET, Ingo Wolfgang. A eficdcia dos direitos fundamentais. 9. ed. ver. Atual. e am~l .  
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 47-48. 
13 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. SBo Paulo: Malheiros, 1998, P. 
156. 
14 

O documento citado pode ser examinado no wmpendio de COMPARATO, Fabio Konder. * 
afif'Inaç80 histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. e atual. Sao Paulo: Saraiva. 2005, P. 69- 
Is SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. 9. ed. ver. Atual. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 49. 
18 COMPARATO, Fábio Konder. A afirma(;io hktódca dcW dinit- humanos. 4- rev. e atual. 
Sao Paulo: Saraiva. 2005, p. 70. Assevera que a Carta Magna das Liberdades foi a declara@o 



Verdade é que, no correr dessa evolu@o e após o surgimento da Magna Carta, 

várias declarações de direitos foram elaboradas. Vale mencionar as inglesas, 

especificamente a Petition of Rghts, de 1628, firmado por Carlos I, o Habeas Corpus 

Act, de 1679, subscrito por Carlos 11, e o Bill of Rights, de 1689, promulgado pelo 

Parlamento. 

Entretanto, conforme entendimento de Ingo Wolfgang ~arlet," as declarações 

inglesas têm grande importância no contexto da afirmaçao dos direitos, inclusive 

como fonte de inspiração para construçao de outros direitos, porém, nao podem ser 

consideradas como o nascimento dos direitos fundamentais no sentido que hoje se 

atribui ao termo. Assim, na Inglaterra, houve uma fundamentaflo, mas n8o uma 

constitucionalizaç8o dos direitos e liberdades individuais fundamentais. 

A respeito da materialização dos direitos fundamentais do homem, Paulo Hamilton 

Siqueira ~ r . "  afirma que o momento culminante foi a RevoluçBo Norte Americana de 

1776, a Declaraçao de Direitos de Virginia, a Declaração da Independgncia e a 

própria ConstituiçBo dos Estados Unidos da ~rn6r ica. l~ 

solene que o Rei João da Inglaterra, tarnb6m conhecido como JoBo Sem Terra, assinou, em 15 de 
junho de 1215, perante o alto clero e os barbes do reino. A Magna Carta foi confirmada, com ligeiras 
alteraçbes, por sete sucessores de João Sem Terra. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 9. ed. ver. Atual. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 50. 
l8 SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. A dignidade da pessoa humana no contexto da pós- 
modernidade. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coords.). Tratado Luso- 
Brasileiro de Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 259. 
18 Conforme anota COMPARATO, Fdbio Konder. A aflrmaçao histórica dos direitos humanos. 4. 
Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2005, p. 95-123. Denomina-se Revolução Americana ao 
movimento organizado pelas 13 col6nias inglesas da America do Norte a fim de Se libertarem da 
Inglaterra, dando origem aos Estados Unidos da America. Deste modo, A Revolu@o Americana de 
1776 foi a primeira grande rebelião do mundo colonial contra uma metrõpole, no caso O reino da Ge-  
Bretanha. Uma série de incidentes crescentemente violentos foram colocando OS colonos ingleses na 
América do Norte contra a sua terra natal. A repressão pelos ministros do Rei George 111 de nada 
adiantou. Os colonos mostraram-se cada vez mais decididos a conseguirem a sua independencia 
total. Assim, conforme SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional pogitivo. Sã0 Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 156, nesse contexto a DeclaraçBo de Virglnia foi a primeira de direitos 
fundamentais, em sentido moderno, ademais, após essa Declaração, foi declarada a independencia 
dos Estados Unidos da America e, na seqU&ncia, a Constituiçiio daquele Estado, a qual foi emendada 
t m  1781 para Introduzir r primeira8 dez emenda8 qut tratavam de dinito8 fundamentai8. 



Ainda, sobre o nascimento dos direitos fundamentais do homem, Ingo Wolfgang 

sarlet2' garante que hh u m  dissldio doutrinhrio sobre a paternidade dos direitos 

fundamentais: 

A despeito do dissídio doutrinario sobre a paternidade dos direitos 
fundamentais, disputada entre a Declaração de Direitos do povo da 
Virgínia, de 1776, e a Declaração Francesa, de 1789, 6 a primeira 
que marca a transição dos direitos de liberdade legais ingleses para 
os direitos fundamentais constitucionais [...I, pela primeira vez os 
direitos naturais do homem foram acolhidos e positivados como 
direitos fundamentais constitucionais, ainda que este status 
constitucional da fundamentalidade em sentido formal tenha sido 
definitivamente consagrado somente a partir da incorporaçao de uma 
declaração de direito a Constituição de 1791. 

Nao B diferente a posi@o de Fhbio Konder comparato2' ao mencionar que: 'o artigo 

I da DeclaraçBo de Direitos de virglnia2* que 'o bom povo da Virgínia' tornou pública, 

em 16 de junho de 1776, constitui o registro de nascimento dos direitos humanos na 

Hist6rian. Segundo o autoF3: 

[...I Treze anos depois, no ato de abertura da Revolução Francesa, a 
mesma ideia de liberdade e igualdade dos seres humanos A 
reafirmada e reforçada: "Os homens nascem e permanecem livres e 
iguais em direitos" (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadao, 
de 1789, art. 1°). Faltou apenas o reconhecimento da fratemidade, 
isto é, a exigencia de uma organização solidária da vida em comum, o 
que se logrou alcançar com a Declaração Universal de Direitos 
Humanos, proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 
10 de dezembro de 1948. 

Como verificado, foi a Declaração do Povo da Virgínia, de 1776, que culminou o 

nascimento dos direitos humanos constitucionais, ainda que esse status 

constitucional da fundamentalidade em sentido formal tenha sido definitivamente 

20 SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 9. ed. ver. Atual. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 50. 
21 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmaçao histórica dos direitos humanos. 4. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva. 2005, p. 48-50. 
22 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmaç8o histórica dos direitos humanos. 4. Ed. rev- e ?tua1. 
sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 114. "~odos os seres humanos a o ,  pela sua natureta, igualmente livres 
e independentes, e possui direitos inatos, dos quais, ao entrarem no estado de sociedade, na0 
podem, por nenhum tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade, twfIeadamenteV a frui* da 
vida e da liberdade, com os meios de adquirir e possuir a propriedade de bens, bem como de 
rocurar e obter a felicidade e a segurançan. 

!3 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmaç80 hist6rira dos direitos humnos. 4. d. rev. e atual. 
Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 50. 



consagrado somente a partir da incorporação de uma declaraflo de direito B 

Constituiçao de 1791 .24 

No que diz respeito ao Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é o Direito do 

p6s-guerra, nascido como resposta Bs barbaridades e aos horrores cometidos pelo 

nazismo:5 providencialmente, teve seu marco inicial na Carta de SBo ~rancisco? 

tratado internacional que criou a Organização das Naçóes Unidas em 1945, em cujo 

pre4mbulo e objetivos consagra-se a vontade da comunidade internacional em 

reconhecer e fazer respeitar os direitos humanos no mundo." 

Assim, para explicitar os direitos assegurados pela Carta de SBo Francisco, foi 

aprovada, sob a forma de Resolução da AssemblBia Geral da OrganizaçBo das 

Naç6es Unidas, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal de Direitos 

 uman nos.^' 

Ressalta-se aqui, o ensinamento de André de Carvalho Ramos, ao examinar a força 

vinculante de uma resolução da Assembléia Geral: 

Ocorre que uma resolução da Assembleia Geral sobre tal tema nao 
possui força vinculante, o que impulsionou os trabalhos da redaçáo 
de novos tratados internacionais. Em 1966, aproveitando-se de certo 
degelo das relações internacionais entre os blocos capitalista e 

24 Conforme SILVA, JosB Afonso da. Curso de dlrelto constltuclonal posltlvo. Sao Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 159, a DeclaraMo da Virglnia acabou servindo de inspiração Para as demais 
Declaraçdes das ex-wl6nias inglesas na Am6rica. Entretanto, a Constitui@o do8 EUA de 1787 na0 
continha inicialmente uma declaração doa dlreltos fundamental5 do homem. Assim, somente em 1791 
foi introduzida uma carta de direitos, que garantiu os direitos fundamentais do homem. Portanto, a 
artir dessa data entende-se que 8. farmallzamm o8 dlnltos fundamant.18 do homem. 
Como explica PIOVESAN, Fldvia. Temas de direitos humanos. SBo Paulo: ed. Max Limond, 1998, 

p. 22: "0 Direito Internacional dos Direitos Humanos surge, assim, em meados do s&ulo XX, em 
decorrbncia da Segunda Guerra Mundlal e seu desenvolvimento poâe ser atribuldo hs monstruosas 
violag8.s de direitom humanos da era Hltler e 1i cnnga de que parh darmar vlolapba8 podarlam ser 
revenidas, se um efetivo sistema de proteçâo internacional de direitos humanos existissen. 

Organiuçlo das NaçOer Unidas - CARTA DA ONU - Disponlvel em: < htlp: 11 www.onu- 
brasil.org.br/docl.php >. Acesso em: 22 de Nov. 2009. A Carta das Nações Unidas foi assinada em 
Sao Francisco, em 26 de junho de 1945, após o termino da Conferencia das Naçbes Unidas sobre 
nrganizaçâo Internacional, entrando em vigor em 24 de outubro daquele m~smo ano. 

RAMOS, Andre de Carvalho. Teoria geral dos dlreltos humanos na ordem internacional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p. 50, ressalta que o passo decisivo para a intemacionalização da temdtica 
dos direitos humanos foi a edição da Carta de Sao Francisco, que alem de mencionar expressamente 
o dever de promoç8o de direitos humanos por parte dos Estados SignaMfios, estabeleceu tal 
romoçao como sendo um dos pilares da Organização das Naçbes Unidas, então criada. 
Organizaçb das Naç6es Unidas - DECLARAÇAO DOS DIREITOS HUMNOAS ONU. Dispon[vel 

em: < http: 11 www.onu-brasil.org.brldoc1 .php >. Acesso em: 22 de NOV. 2009. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos foi adotada pela Resoluçâo 217 (111) da AssemblBia Geral, reunida em Paris, 
em 10 de dezembro de 1948. Houve oito abstenç8es, entre 58 participantes, a saber: Bielorossia, 
Checoslováquia, Polbnia, Uniao SoviBtica, Ucdnia, lugoslilvia, Ardbia Saudita e do sul. 
e Honduras n6o participaram da votação. 



comunista, foram adotados dois Pactos Internacionais pela 
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas e postos à 
disposição dos Estados para ratificação. Foram o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos eao Pacto Internacional de Direitos 
Econ6micos, Sociais e Culturais. 

Examinando o tema, qual seja a aprovação da Declaração Universal de Direitos 

humanos, Flhvia ~iovesan~' afirma que 'a partir da aprovação da DeclaraçBo e da 

concepção contemporAnea de direitos humanos por ela introduzida, começa a se 

desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de 

inúmeros tratados". 

Com a internacionalização dos Direitos Humanos, importa examinar, nesse 

momento, a classificaç~o dos tratados internacionais na proposta de Carlos VillBn 

Duran citado por André de Carvalho Ramos, quais sejam: 

Em primeiro lugar os tratados gerais, que tem alcance universal e 
abordam vários direitos humanos, corno o Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos 
Econ6micos, Sociais e Culturais. 

Apbs, surgem os tratados sobre temas especlficos, destacando-se a 
Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocldio, 
a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos 
Crimes contra a Humanidade, a ConvençBo sobre a Proteção de 
todas as Pessoas contra a Tortura e outras Penas e Tratamentos 
Crubis, entre outras. 

Em terceiro lugar, hd os tratados que protegem certas categorias de 
pessoas, como, por exemplo, a Convenção e o protocolo sobre o 
Estatuto dos Refugiados, as duas Convenções sobre a Apatridia, a 
Convenção sobre os Direitos da Mulher Casada, a Convença0 dos 
Direitos da Criança, entre outras. 

Finalmente, em quarto lugar, surgem os tratados contra a 
discriminaçBo como a Convenção para a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra a mulher, a Convenção sobre a 
Repressão ao Apartheid, entre outras. Em paralelo com os textos 
oriundos da atividade da Organização das Nações Unidas surgiram 
textos de proteção aos direitos humanos de alcance regional, assim, 
foram proclamadas Cartas de Direitos Humanos em diversas regibes 
do globo, como a Convenção Européia de Direitos humanos 
(Convenção de Roma, 1950), a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de São Josb, 1969). entre outros. 

- - 

29 
RAMOS, Andrb de Carvalho. Teorla geral dos direitos humano8 na ordem Internacional. Rio de 

$janeiro: Renovar, 2005, p. 51. 
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PIOVESAN, Fldvia. Temas de direitos humanos. Sao Paulo: Max Limond, 1998, P. 30. 
VILLAN DURAN, Carlos. Curso de derecho internacional de 10s derechos humanos. Madrid: Ed. 

Trotta, 2002, p. 85, apud RAMOS, Andre de Carvalho. Teoria geral dos dlrelt- h~n~anos na 
ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 51-52. 



Afora todo o assinalado, ressalte-se que a forrnagBo histórica dos chamados direitos 

fundamentais do homem não dependeu de atos isolados. Ademais, como se vê, '0 

reconhecimento desses direitos em enunciados explicitos, B recente, e esao longe 

de se esgotarem suas possibilidades, já que cada passo na etapa da humanidade 

importa na conquista de novos direitos"32. Cabe, pois, depois de verificada a 

procedência dos direitos fundamentais do homem, examinar o conceito desses 

direitos, como será visto a seguir. 

2.2 CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM 

Conceituar os direitos fundamentais do homem é uma árdua tarefa, pois conforme a 

doutrina especializada33 existem vbrias conceituações pertinentes ao tema. 

Corroborando esse entendimento, Norberto ~ o b b i o ~ ~  assinala que muitas 

dificuldades são encontradas ao se tentar definir "direitos do homem", por ser uma 

expressão muito vaga. 

Ainda, no que concerne às divergências e às dificuldades relativamente à definição 

do conceito dos direitos fundamentais, Jos6 Afonso da silva3' aduz que "a 

ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no envolver 

histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso". 

De qualquer sorte, antes de escolher a definição a ser adotada neste trabalho, faz- 

se necessária uma breve sistematizaç80 da doutrina para identificar os vários 

conceitos de direitos fundamentais, os quais configuram a divergência antes 

referida. 

Para Dalmo de Abreu ~allari", os direitos humanos representam 'uma forma 

abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos 

32 
SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucionai positivo. 23. ed. S4o Paulo: Malheiros, 

2004, p. 153. 
33 

Entende-se como doutrina especializada aquela que trata, exclusivamente, do tema de direitos 
humanos. 
34 

35 
BOBBlO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, P. 19- 
SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. Sao Paulo: Malheiros, 

2004, p. 175. 
38 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cldadrnia. São Paulo: Moderna, 1998, p. 07. 



são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana n8o consegue 

existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida". 

Ainda, no que diz respeito à diversidade do conceito de direitos fundamentais, 

importa registrar que a Unesco, órgão da Organização das Naç6es unidasJ7, 

também definiu genericamente os direitos humanos fundamentais. Considera-os, por 

um lado, uma proteflo de maneira institucionalizada dos direitos da pessoa humana 

contra os excessos do poder cometidos pelos órgãos do Estado, e por outro, regras 

para se estabelecerem condiçdes humanas de vida e desenvolvimento da 

personalidade humana. 

Segundo Konrad   esse," direitos fundamentais, numa acepç8o ampla, 

aqueles destinados a criar e manter OS pressupostos de uma vida na liberdade e na 

dignidade humana. Para o mesmo autor, num sentido estrito, são aqueles que o 

direito vigente qualifica como tais". 

É de ressaltar a precisa defini90 de Antdnio Perez ~ u f i o ~ ~ ,  que, compatibilizando a 

evolução histórica, considera direitos humanos como: 

O conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 
histórico, concretizam as exigbncias de dignidade, liberdade e 
igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente 
pelos ordenamentos juridicos em nlvel nacional e internacional. 

Importa, ainda, citar o entendimento de Edilson  ari ias^', que com base no conceito 

de Antonio Perez Lufio, incorpora ao conceito de direitos humanos os valores 

fraternidade ou solidariedade. 

Assim, adota-se neste trabalho o conceito de Antonio Perez Lufio4' com a 

incorporação feita por Edilson   ar ias" dos valores fraternidade e solidariedade, qual 

37 Organizaçao das Naçbes Unidas para a Educação, a Cibncia e a Cultura foi fundada em 16 de 
novembro de 1945 - UNESCO. 
38 HESSE, Konrad, Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 13 ed., apud 
BONAVIDES, Paulo. Cumo de Direito Constitucional. 21. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2007, p. 562. 
3~ PEREZ LUNO, Antdnio. Derechos humanos, Estado de derecho Y Constituci6n. 5. ed. Madrid: 
Tecnos, 1995, p. 48. " FARIAS, Edilson. Liberdade de expnuilo e comunicaçao: teoria e proteçáo constitucional. S& 
Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 25. 
41 PERU LUNO, Antdnio. Derechos humanos, Estado de defecho y Constituci6n. 5. ed. Madri& 
Tecnos, 1995, p. 48. 
42 FARIAS, Edilson. Liberdade de expmsio e c~munica~ao: teoria e proteção constitucional. sao 
Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 26. 



seja, conforme Alci Marcus Ribeiros ~ o r g e s , ~ ~  'um conjunto de faculdades e 

instituições que, em cada momento histórico, buscam concretizar as exigências da 

dignidade, da liberdade, da fraternidade e da solidariedade humana, as quais devem 

ser reconhecidas positivamente, em todos os níveis". 

Como visto, inúmeros e diferenciados são os conceitos de direitos humanos 

fundamentais. Não obstante tais considerações, destaca-se o mencionado no 

parágrafo anterior, que se entende ser a melhor forma de conceituar esses direitos. 

Desta forma, a ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem 

dificultam a sua conceituação precisa. Entretanto, mesmo com a diversidade de 

conceito, chega-se ao consenso de que esses direitos asseguram ao individuo uma 

vida dignau. 

2.3 AS DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM 

As dimensbes dos direitos fundamentais do homem estão relacionadas com o 

aparecimento desses direitos no decorrer da história. Ademais, o estudo das 

dimensdes é importante para que se possa estabelecer a maneira que esses direitos 

se transladaram para a esfera normativa. Partiu-se dos mais elementares até os 

p6s-modernos," como será visto a seguir. 

43 BORGES, Alci Marcus Ribeiro. Direitos humanos: conceitos e preconceitos. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 11, n. 1248, 1 dez. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9225. Acesso em: 30 out. 2009. 
44 

SARLET, Ingo Wolfgand. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, p. 60. Dignidade, segundo esse autor, 6 "a qualidade intrínseca e distintiva de 
cada ser humano que o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desUf~~ano~ como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínima para uma vida sauddvel, alem de propiciar e 
Promover sua participação ativa e co-responsavel nos destinos da própria existbncia e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos". 
45 Explica-se que, num primeiro momento, partiu-se dos direitos mais elementares, aqueles 
garantidores da vida e da dignidade da pessoa humana, passando-se por p m t e o  dos direitos 
sócias e coletivos ate, enfim, chegar-se à garantia dos direitos do resultados do avanP da tecnologia 
e do desenvolvimento da ciencia pós-moderna. 



André de Canralho  amos* certifica que a afirmação histórica dos direitos 

humanos4' é assinalada pela mudança e constante renovaç80, desde a Antiguidade 

aos dias de hoje. "Por isso, a abordagem tradicional do conteúdo dos direitos 

humanos é a chamada "dimensões de direitos". 

A teoria das dimensbes de direitos foi lançada pelo jurista francês de origem checa, 

Karel Vasak, que, em Conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos 

Humanos, no ano de 1979, classificou os direitos humanos em tr9s dimensões, cada 

uma com características próprias." 

Desse modo, baseando-se na formação histórica cronológica dos denominados 

direitos fundamentais do homem, 6 possível destacar tr9s momentos ou perlodos: o 

surgimento dos direitos de liberdade; o surgimento dos direitos sociais; e o 

surgimento dos direitos difusos, no qual se insere o meio ambiente. 

Respectivamente, receberam a denominação de direitos de primeira dimensão, de 

segunda dimensão e de terceira dimen~ão.~' 

O estudo abordará todas as dimensães de direitos, entretanto a terceira dimensão, 

na qual estão arraigados os direitos difusos, entre eles o meio ambiente, apresenta 

estudo mais detalhado, haja vista, ser o escopo deste trabalho. 
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2.3.1 Direitos fundamentais do homem de primeira dimensão 

A primeira dimensão dos direitos humanos teve seu ponto de sustentáculo na 

Revoluçao Francesa." São os direitos da liberdade, os primeiros a incluirem-se no 

instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos. 

Os direitos de primeira dimensão ou direitos da liberdade tem por titular o indivíduo, 

sao oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que 6 seu traço mais característico; enfim, s8o direitos 

de resistencia ou de oposiç8o perante o ~stado." 

Desta forma, a primeira dimensao engloba as chamadas prestações negativas, nas 

quais o Estado deve proteger a esfera de autonomia do indi~iduo.'~ Jos6 Joaquim 

Gomes  anot ti lho^^ afirma que, "são direitos de defesa, possuindo o caráter de 

distribuição de competências (limitação) entre o Estado e o ser humanos, sendo 

denominados direitos civis e políticos". 

Conforme Teori Albino zavasckiM 'quebrou-se a espinha dorsal do Estado 

absolutista e de suas cinzas se modelou um Estado liberal, nao intervencionista, 

garantidor das liberdades individuais, com escassa margem de atuação nas relações 

sociais". 

Ora, com a liberdade individual garantida buscam-se os direitos sociais para sanar 

as injustiças geradas pelo Estado Liberal, "o individualismo e o abstencionismo do 

Estado Liberal provocaram imensas injustiças, e os movimentos sociais do século 

passado e deste especialmente, desvelando a insuficiência das liberdades 
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modemidade. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Tratado Luso- 
Brasileiro de Dignidade Humana. S8o Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 259. 
51 BOWIDES, Paulo. Curso de Dlrelto Constitucional. 21. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2007, p. 262. '* RAMOS, Andr6 de Carvalho. Teoria geral dos direitos h~manos na ordem internacional. Rio de 
Aaneiro: Renovar, 2005, p. 81. 
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burguesas, permitiram que se tivesse consciência da necessidade da justiça 

soc ia~" .~~ 

Fundamentalmente, baseado no estudo exposto neste item, afirma-se que, a 

principal luta nesse momento histórico era contra as oligarquias do clero e da 

nobreza em busca de um valor, qual seja, liberdade. 

2.3.2 Direitos fundamentais do homem de segunda dimensão 

A Revolução Industrial marcou o inicio da reivindicação pelos direitos sociais. Desse 

modo, o processo de industrialização ocorrido principalmente na Inglaterra e 

Estados Unidos da America trouxe padrões tanto para o exercício da atividade 

econ6mica quanto para as lutas das classes trabalhadoras.% 

Esse segundo momento dos direitos fundamentais do homem tem como nota 

distintiva" a sua dimens8o positiva, uma vez que se cuida n8o mais de evitar a 

intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, mas, sim, de propiciar um 

"direito de participar do bem-estar social"." 

Norberto ~obbio~ '  afirma que nesse momento: 'foram proclamados os direitos 

sociais que expressam o amadurecimento de novas exigências - podemos mesmo 

dizer de novos valores -I como o do bem-estar e da igualdade, n8o apenas formal 

[. . .I". 

Na esteira de tais consideraçbes, Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes 

~unio?' lecionam "que constituem os direitos fundamentais de segunda dimensao os 
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direitos sociais, os econdmicos e os culturais, quer em sua perspectiva individual, 

quer em sua perspectiva coletiva". Ainda de acordo com os referidos autores6',: 

Se os direitos fundamentais de primeira dimensao tinham como 
preocupação a liberdade contra o arbltrio estatal, os de segunda 
dimensão partem de um patamar mais evoluido: o homem, liberto do 
jugo do poder Público, reclama agora uma nova forma de proteção de 
sua dignidade, como Seja, a satisfação das necessidades mlnimas 
para que se tenha dignidade e sentido na vida humana. Se o objetivo 
dos direitos aqui estudados 6 o de dotar o ser humano das condições 
materiais minimamente necessária ao exercicio de uma vida digna, o 
~stado, em vez de se abster, deve fazer-se presente, mediante 
prestaçbes que venham a imunizar o ser humano de injunções 
dessas necessidades mlnimas que pudessem tolher a dignidade de 
sua vida. 

Conforme noticia Paulo Hamilton Siqueira Jr., a materialização dos direitos humanos 

de segunda dimensao deu-se "na ConstituiçBo Mexicana de 1917, na da Rússia, de 

1918, e na República de Weimar, 1919'~. OS direitos sociais, com as referidas 
» 63 Constituições, passam a ser considerados direitos fundamentais . 

Assim, são reconhecidos como direitos sociais: o direito à saúde, à educação, à 

previdência social, à habitação, entre outros e s8o denominados direitos de 

igualdade por garantirem, justamente às camadas mais miseráveis da sociedade a 

concretização desses direitos. 

De acordo com um estudo realizado pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, 

Eliana ~almon,' os direitos de segunda dimens8o podem ser definidos como 

"direitos políticos", que acrescentam "ordem nas relaç6es entre governantes e 
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governados", e que tem início a partir da Revoluçi30 Francesa, que culminou com a 

Declaração dos Direitos do Homemn. 

Assim, afirma Teori Albino Zavascki que "o século XX foi todo ele dominado pela 

força propulsora dos direitos fundamentais inspirados na igualdade, como por 

exemplo, o direito B saúde, direito B habitação, O direito h educaçao, o direitos a 

padrbes salariais indispens6veis h sobrevivhncia e direito B seguridade social".65 

Nesse passo, os direitos de segunda dimensao reforçam e consagram a plenitude 

da dignidade da pessoa humana, que 6 0 ponto nevrálgico dos direitos 

fundamentais? 

Ap6s a anhlise dessa dimensao de direitos, é importante a observaç8o que faz 

André de Carvalho Ramos ao afirmar que, "tal qual os direitos da primeira dimensão, 

os direitos sociais sao também titularizados pelo indivíduo contra o ~stado"'. 

Na segunda dimensão dos diretos humanos, como verificado, sua principal luta foi 

contra a exploraçao do homem pelo homem; entretanto a humanidade deu mais um 

passo e sem renúncia dos direitos A liberdade e igualdade já conquistados, foram 

em busca do sonho da fraternidade, a saber, direitos de terceira dimensao, como 

será visto a seguir. 
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2.3.3 Direitos fundamentais do homem de terceira dimensão 

A terceira dimensão dos direitos fundamentais surgiu em decorrhcia do fato de o 

modelo estatal imaginado para implementar os direitos de segunda dimensao, 

"conseguiu vê-las reconhecidos no planos das normas, o que, sem dúvida, 

representou um grande avanço; mas não teve força ou vontade suficiente para 

implementá-10, de modo satisfatório, no plano dos fatos 6 o que afirma Teori Albino 
-8, 68 Zavascki . 

Nessa linha de entendimento, cabe trazer à consideração o escrito de Enrique 

Ricardo ~ ~ w a n d o w s k i , ~ ~  o qual assevera que, "O reconhecimento dos direitos 

econdmicos, sociais e culturais, ao lado dos antigos direitos individuais, todavia, não 

esgotou a produção legislativa no campo dos direitos fundamentaisn. Continua o 

referido autor: 

De fato, com a explosão demográfica, as guerras mundiais, as 
agressões ao meio ambiente, a competição econbmica internacional, 
em suma, com a globalizaçáo dos problemas do homem, sobretudo a 
partir da segunda metade do seculo XX, surgiu uma nova classe de 
direitos, que se convencionou chamar de direitos de solidariedade ou 
de fraternidade, ou seja, direitos de terceira geração. 

Tais direitos sucedem no tempo os direitos resultantes das revoluções 
liberais do sBculo XVlg e os direitos decorrentes das agitações 
operárias do século XIX. 

Os interesses difusos, denominados direitos de terceira dimensao, nos quais se 

insere o meio ambiente, surgem no contexto do Estado Democrhtico de Direito, no 

âmbito de uma sociedade complexa. 

Esses direitos sao considerados difusos por suas características peculiares, quais 

sejam: indeterminaç80 dos sujeitos, indivisibilidade do objeto, intensa litigiosidade 
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interna - ultrapassam a visão individualista, superando a dicotomia entre o público e 

o privado." 

Conforme o pensamento manifestado por Paulo ~onavides," 'um novo p61o jurídico 

de alforria do homem se acrescenta historicamente aos da liberdade e da 

igualdade. Dotado de altíssimo teor de humanismo e universalidade [...Im. São 

chamados de direitos de fraternidade ou solidariedade. 

Tais direitos são aqueles de titularidade da comunidade, como direito ao 

desenvolvimento, direito à paz, direito à autodeterminação e, em especial, o direito 

ao meio ambiente equilibrado. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensao, tambem denominados de direitos de 

fraternidade ou solidariedade, trazem como nota distintiva o fato de se 

desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, 

destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação), e 

caracterizando-se, conseqüentemente, como direitos de titularidade coletiva ou 

d i f ~ s a . ~ ~  

Nessa linha, cabe trazer o entendimento de Ingo Wolfgang sarlet7': 

A nota distintiva destes direitos de terceira dimensão reside 
basicamente na sua titularidade coletiva, muitas vezes indefinida e 
indeterrninavel, o que se revela, a titulo de exemplo, especialmente 
no direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese 
ficar preservada sua dimensão individual, reclama novas t6cnicas de 
garantia e proteção [...I. Nesta perspectiva, assumem especial 
relevância o direito ao meio ambiente e a qualidade de vida. 

Relativamente ao plano processual, incumbe externar o entendimento de Rodolfo de 

Camargo ~ancuso": "verificou-se que h& necessidade, tamb6m, de tutelar os outros 

interesses revelados por esse processo social: os interesses "difusos", ali& sfio 

justamente esses 'interesses em busca de autor" que mais necessitam de tutela, Por 

que são Os mais desprovidos delan. 
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Ao contrário dos direitos liberais, que são uma garantia do individuo em face do 

poder do Estado, e ao contrário também dos direitos sociais, que consistem 

basicamente em prestaçbes que o Estado deve ao indivíduo, o direito difuso ao meio 

ambiente consiste num direito-dever, na medida em que a pessoa, ao mesmo tempo 

em que é titular do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tambbm tem a 

obrigação de defendê-lo e preserva-10." 

O direito ao meio ambiente está previsto no cap~f  do artigo 225, da Constituição 

Federal de 1 98877. Diferentemente do que ocorre Com OS outros direitos individuais e 

sociais, na0 nasce de uma relação social ou de um status, mas da valorizaç8o da 

pessoa humana, da consciencia de que não havendo meio ambiente sadio e 

equilibrado, não haverá vida. 

Como será visto no decorrer do presente trabalho, o direito ao meio ambiente está 

fundamentado na expressão de novos valores éticos, na tomada de consciência de 

que sem ele a vida não poderá se perpetuar. 

Feitas tais consideraçOes, imp6e-se completar o presente t6pico assinalando que 

nesse momento histórico reage-se principalmente contra o sistema predatório da 

sociedade industrial, que compromete a vida do planeta. Luta-se, tambbm, contra a 

exploração desordenada do homem em relação à natureza. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL 

3.1 A ORIGEM DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS E SUA INTERNACIONALIZAçAo 

Conforme o pensamento manifesto por Fábio Nusdeo, o problema ambiental pode 

ser definido como um processo de degradação dos bens integrantes da biosfera: as 

águas, o ar, o solo, as ondas sonoras, o visual ou a paisagem de sitios quer 

naturais, quer criados pelo homem, os vegetais, as reservas minerais e as especies 

A discussão sobre o problema ambiental trata-se de um fen6meno 
universal, que não observa fronteiras naturais ou pollticas, a sua 
universalização e consequente conscientização liga-se intuitivamente 
ao enorme crescimento da atividade econ6mica, ocorrido a partir de 
fins do s6culo XVIII, quando se deflagra a chamada Revolução 
industrial, no fundo uma revolução tecnológica, a qual, muito embora 
tivesse atingido primeiro o setor secundario da economia (a indústria), 
claramente não se circunscreveu a ele, envolvendo tamb6m o setor 
prim8ri0,~(agricultura e extração) e o terceiro (serviços de toda 
ordem). 

Como verificado, a questão da degradação dos bens integrantes da biosfera 6 um 

problema universal, pois degradações ocorridas ao meio ambiente dentro do 

território de um Estado podem afetar todo o planeta. 

Na vis80 de Paulo Faraco de ~ z e v e d o , ~ ~  a devastação do meio ambiente em escala 

mundial foi embalada por duas ideologias: "a do progresso, derivado do racionalista 

iluminista e a do "desenvolvimento econ6mico" concebida nos Países desenvolvidos, 

ambas apoiadas na concepçáo mecanicista da ciéncia, a qual, à mercê dos éxitos 

tecnológicos que propiciou, mudou rapidamente a compreensao e ate mesmo a face 

do mundo". 

Nesse contexto, o homem em nome do desenvolvimento tecnológico e econ6micol 

de forma desordenada, agrediu a natureza por muito tempo sem se preocupar com 
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as consequências. Essa incoerência perdurou até meados de 1950 quando enmo 

começa a surgir uma consciência social sobre o problema ambiental. 

Desse modo, as preocupações com o meio ambiente como um fator diretamente 

relacionado à preservação da vida humana têm como fonte um campo de direito 

extremamente recente, denominado "Direito Ambiental", que Édis Milaré conceitua 

da seguinte forma: 

Direito do ambiente, considerando-o como o complexo de princípios e 
normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua 
dimensao global, zimndo B sua sustentabilidade para as presentes e 
futuras gerações. 

No entanto, para se entender o quanto o meio ambiente é importante e para chegar- 

se ao denominado direito ambiental, necessário se faz lançar uma visão cronol6gica 

relacionada aos problemas ambientais, centrando a abordagem nos eventos 

técnicos e políticos internacionais. 

O grande marco do movimento ecológico mundial, segundo Sidney ~uerra '~,  deu-se 

a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo, no período de 05 a 16 de junho de 1972. Nos dizeres desse autor: 

A Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada em 
Estocolmo, no período de 05 a 16 de junho de 1972 representa o 
instrumento pioneiro em materia de Direito Internacional Ambiental, 
tendo em seu texto um preâmbulo e vinte e seis princípios que 
abordam as principais questbes que prejudicavam o planeta e a 
recomendação para minimita-10s. 

Alguns documentos foram votados e aprovados nessa Conferência, dentre eles 

estão a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e a institui@o do 

Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA)." Segundo Geraldo 

Eulálio do Nascimento e Silva: 

A principal virtude da DeclaraMo adotada em Estocolmo 6 a de haver 
reconhecido que os problemas ambientais dos palses em 
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desenvolvimento eram f i  continuam a ser distinto dos problemas dos 
paises industrializados. 

Ressalta-se aqui que isso não pode ser entendido como significando a existência de 

regras distintas e menos rígidas para os países em desenvolvimento, mas sim que 

se devem estabelecer critérios de preservação para cada caso. 

Consoante liçao de José Afonso da a Declaraflo de Estocolmo abriu 

caminho para que "as Constituiçóes supervenientes reconhecessem o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos 

sociais do homem, com sua característica de direitos a serem realizados e a na0 

serem perturbados". 

Uma década após a Confer6ncia de E S ~ O C O ~ ~ O ,  representantes de pa[ses 

desenvolvidos e em desenvolvimento, presididos pela Primeira Ministra Norueguesa 

Gro Harlen Brundtland, patrocinaram várias reuniões em diversas cidades do 

mundo, inclusive no Brasil, para discutirem problemas ambientais enfrentados pelos 

Estados após a Conferência ora menci~nada.~~ 

O trabalho resultante das várias reuniões foi apresentado às Nações Unidas, em 

1987, intitulado "Nosso Futuro Comum", mais conhecido como Relatório de 

Brundtland, em homenagem B Ministra Norueguesa, a qual presidiu a comiss8o. " 

O relatório abordou os principais problemas ambientais existentes, dando ênfase às 

conseqüências negativas da pobreza sobre o meio ambiente. Uma das principais 

recomendações do citado relatório era para que fosse realizada uma conferência 

mundial a fim de abordar todos os problemas ali levantados. Ademais, serviram de 

base para os temas apresentados na ECO-92. 
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C importante registrar que a express8o "desenvolvimento sustentável" foi pela 

primeira vez definida no Relatório Brundtland, "como sendo o desenvolvimento que 

atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das 

futuras geraçóes de terem suas próprias necessidades atendidasn." 

Seguindo as orientações do Relatório Brundtland, e sabendo que havia muito a 

fazer, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a Resoluç8o 441228, em 22 

de dezembro de 1989, convocando uma conferência internacional, a qual foi sediada 

no ~rasi l .~'  

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento foi 

realizada no Rio de Janeiro, no período de 3 a 14 de junho de 1992, e ficou 

conhecida oficialmente como Cúpula da Terra ou ~io-92.g' 

Da "Cúpula da Terra" foram idealizados vários documentos, a saber: a) DeclaraçBo 

de Princípios sobre Florestas; b) Convenção sobre Diversidade Biológica; c) 

Convença0 sobre Mudanças ClimAticas; d) Agenda 21 ; e) DeclaraçBo do ~ i o ? *  

Por derradeiro, menciona-se a Conferencia de Joanesburgo, realizada na Africa do 

Sul, em 2002. Neste evento foi elaborada uma Declaração em que os Estados 

reafirmam o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o de construir uma 

sociedade global humanitária, equitativa e so~idária.~~ 

É importante, ainda, antes de abordar o tema do desenvolvimento do direito 

ambiental pátrio, analisar as novas metas de reduç8o de emissões de gases de 

efeito estufa, haja vista ser prejudicial ao meio ambiente natural, que é o objeto da 

pesquisa. 
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Assim, quando o assunto é o clima mundial, entram em cena as Confergncias das 

Partes sobre Clima (COPs), as quais existem desde 1995, quando OS 

representantes dos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas passaram a se reunir anualmente? 

Essas reuniws são o foro de tomadas de decisão sobre a Convengo-Quadro e tem 

entre outros objetivos frear o avanço da temperatura e a necessária reduç%o da 

concentraçáo de gases de efeito estufa na atmosfera, já que são eles 0s 

responsáveis por reter mais calor na superficie terrestre. Para diminuir a emissao de 

gases causadores do efeito estufa implica modificaçbes profundas no modelo de 

desenvolvimento econ8mico e social de cada país, a opç80 por matrizes energeticas 

mais limpas e renováveis, o fim do desmatamento e a recuperaçao florestal. 

Vale ressaltar que a Última Conferência "chamada COP-15", 15a Conferbncia das 

Partes, foi realizada pela UNFCCC - Convenção-Quadro das Naçbes Unidas sobre 

Mudança do Clima, de 7 a 18 de dezembro 2009, em Copenhague (~inamarca)." 

A 15.a Conferência de Mudanças Climáticas (COP-15) não alcançou o resultado 

desejado. Entretanto, durante as duas semanas de debates em Copenhague, o 

mundo destacou a questao ambienta1 em sua agenda, o que não deixa de ser um 

ponto importantíssimo. 

A conferência da Organiza~o das Naçóes Unidas (ONU) resultou, contudo, em uma 

promessa de acordo internacional. 0 "Acordo de Copenhaguen não assumiu nenhum 

compromisso obrigat6rio de redu@o, apenas salientou a necessidade de 

implementaç80 de medidas para que a temperatura global não suba mais do que 

Z0C e a necessidade de evitar a emissão proveniente do desmatamento e 

degradação das florestas.= 

O texto nao foi aprovado pelos 193 países que fazem parte da Conven@o Quadro 

de Mudanças Climáticas para que, formalmente, represente uma decis8o da COP- 
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15. Resta esperar que 2010 seja um ano mais proveitoso no que diz respeito aos 

documentos sobre mudanças climáticas, com a obtençao do consenso necessário 

para formalização de um tratado internacional. 

3.2 O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL 

O direito ambiental brasileiro nos últimos anos teve um avanço substancial e na 

busca de respostas ao clamor social pela imperiosa tutela desse direito, quatros 

grandes marcos destacaram-se:" 

O primeiro marco é a edição da Lei 6.938, de 31.08.1981, conhecida 
como Lei da Polltica Nacional do Meio Ambiente, que, entre outros 
tantos méritos, teve o de trazer para o mundo do Direito o conceito de 
meio ambiente como objeto específico de proteção em seus múltiplos 
aspectos; o de instituir um Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA), apto a proporcionar o planejamento de uma ação 
integrada de diversos 6rgaos governamentais através de uma politica 
nacional para o setor; e o de estabelecer, no art. 14, § 1°, a obrigação 
do poluidor de reparar os danos causados, de acordo com o principio 
da responsabilidade objetiva (ou sem culpa) em ação movida pelo 
Ministério Público. 

O segundo marco coincide com a edição da Lei 7.347, de 24.07.1985, 
que disciplinou a ação civil pública como instrumento processual 
especifico para a defesa do ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos e possibilitou que a agressao ambiental finalmente viesse a 
tomar-se um caso de justiça. Mediante essa lei, as associações civis 
ganharam força para provocar a atividade jurisdicional e, de maos 
dadas com o Ministério Público, puderam em parte frear as 
inconsequentes agressões ao meio ambiente (...). 

O terceiro marco pontifica em 1988, com a promulgação da atual 
Constituição Federal, onde o progresso se fez notável na medida em 
que a Carta Magna deu ao meio ambiente uma disciplina rica, 
dedicando à matéria um capitulo pr6prio em um dos textos mais 
avançados em todo mundo (. . .). 

O quarto marco é representado pela edição da Lei 9.605, de 
12.02.1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
Conhecida como 'Lei dos Crimes Ambientaisn, representa significativo 
avanço na tutela do ambiente, por inaugurar uma sistematizaç8o das 
sanções administrativas e por tipificar organicamente os crimes 
ecol6gicos. O diploma também inova ao tomar realidade a promessa 
constitucional de se incluir a pessoa jurldica como sujeito ativo do 
crime ambiental (. . .). 
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Nessa linha de entendimento, qual seja, a evolução legislativa do direito ambiental, 

se posiciona Antonio Herman V. ~enjamin,'~ 0 qual a classifica em trds regimes, a 

saber: 

O primeiro regime vai do descobrimento, em 1500, ate 
aproximadamente o início da segunda metade do s4culo XX. Neste 
primeiro momento pouca atenção recebeu a proteçao ambiental no 
Brasil, à exceção de umas poucas normas isoladas que não visavam, 
na vocação principal, resguardar o meio ambiente. Com objetivos 
estreitos, ora almejavam assegurar a sobrevivencia de alguns poucos 
recursos naturais preciosos em acelerado processo de exaurimento 
(pau-brasil, por exemplo), ora colimavam resguardar a saQde, valor 
fundamental que ensejou algumas das mais antigas manifestações 
legislativas da tutela indireta da natureza. 

A fase fragmentária representa um segundo momento - o legislador 
jB preocupado com a exploração de larga categorias de recursos 
naturais, mas ainda não com o meio ambiente em si mesmo 
considerado - impôs controles legais às atividades exploratórias. A 
recepção incipiente da degradaçáo do meio ambiente pelo 
ordenamento operava, no plano btico, pelo utilitarismo (levando em 
consideraçao somente aquilo que tivesse interesse econdmico) e, no 
terreno formal, pelo reducionismo, tanto do objeto como do aparato 
legislativo. Sao desse periodo: o C6digo Florestal (Lei 4.771165); o 
Código de Caça (Lei 5.197167); o C6digo de Pesca (Decreto-Lei 
221167); o C6digo de Mineraçáo (Decreto-Lei 227l77); a Lei de 
Responsabilidade por Danos Nucleares (Lei 6.453l77); a Lei do 
Zoneamento Industrial nas Areas Criticas de Polui@o (Lei 6.803180). 

O terceiro regime representa uma (re) orientação radical de rumo. 
Surge a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938181), e 
com ela o meio ambiente passa a ser protegido de maneira integral, 
ou seja, como sistema ecológico integrado, com autonomia valorativa 
(A e si mesmo, bem jurldico) e com garantias de implementação 
(facilitação de acesso justiça). 

Como se verifica, varias leis e decretos foram editados, entretanto três delas 

merecem destaques pela sua importancia, a saber: 

A Lei 4.717165, em que foram tratados de forma pioneira assuntos relacionados a 
popular, por meio da qual o cidadao pode sozinho pleitear a anuiaç8o de atas 

lesivos ao patrimonio da Uniao, do Distrito Federal, dos Estados Membros, dos 

Municípios e t ~ . ~  
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Entretanto, no plano infraconstitucional foi pela Lei 6.938181'~~ que a matéria do 

meio ambiente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico, e por meio da qual 

estabeleceu a - Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

De relevante valor para a proteção do meio ambiente, em 1985 foi editada a Lei 

7.347, que proporcionou a oportunidade de agir processualmente, por meio da Ação 

Civil Pública, toda vez que houvesse lesão ou ameaça ao meio ambiente.lO' Como 

verificado, no plano infraconstitucional, várias leis já foram promulgadas nos últimos 

anos em nosso pais, e que são de boa técnica e amplamente protetivas. 

3.3 O DIREITO AO MEIO AMBIENTE SAUDAVEL COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

Passa-se, agora, à abordagem do meio ambiente como direito fundamental no 

ordenamento phtrio. Vale salientar que as Constituiçóes brasileiras que precederam 

à de 1988, batizada de 11cidad8", jamais se preocuparam com a prote@o do meio 

ambiente de forma específica e global.102 

Assim, de forma elogiável, a Constituiçao de 1988 dedicou um capítulo específico ao 

meio ambiente, inserido no ~ i t u l o  v111 - Da Ordem Social, considerado por José 
8, 103 Afonso da Silva "um dos mais importantes e avançados da Constituiçao de 1988 . 

Continua o referido autor: 

Ela toma consci6ncia de que a qualidade do meio ambiente se 
transformara num bem, num patrim6ni0, num valor mesmo, cuja 
preservação, recuperação e revitalizaç80 se tornaram num imperativo 
do Poder PObliw, para assegurar a sadde, o bem-estar do homem e 
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as condições de seu dese?zolvimento. Em verdade, para assegurar o 
direito fundamental à vida. 

Desse modo, as normas constitucionais assumiram a consciéncia de que o direito à 

vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, 6 que há de 

orientar todas as formas de atuaçãio no campo da tutela do meio ambiente. 

Prescreve o artigo 225, caput da Carta Magna, in verbis: 

Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o di&8r de defend8-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras geraçbes. 

Dessa forma, "o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, tal como inscrito no caput do artigo 225 da Constituiçao brasileira, 

está consagrado como direito fundamental, de natureza análoga aos direitos 
31 106 individuais . 

NO que diz respeito, especificamente, a ser o meio ambiente um direito fundamental 

j6 se posicionou Paulo de Bessa ~ n t u n e s ' ~ ~  ao afirmar que no regime ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  

brasileiro, o próprio caput do artigo 225 da Constituição impde a conclus8o de que o 

direito ambienta1 (meio ambiente sadio) 6 um dos direitos humanos fundamentais, 

aduzindo, ainda, que o próprio artigo 5O Constituiçao de 1988 faz menç80 expressa 

ao meio ambiente ao tratar da aç8o popular (inciso WII I ) .  Ademais, completa o 

referido autor: 

Ora, se 6 uma garantia fundamental do cidadão a existencia de uma 
ação constitucional com a finalidade de defesa do meio ambiente, tal 
fato ocorre em razão de que o direito ao desfrute das condições 

104 SILVA, Jose Afonso da. Cumo de direito constitucional positivo. 16. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
1999, p. 817. 
1 05 BRASIL. Constituição (1 988). Constitui~Bo da República Federativa do Brasil. Brasilia, DF: 
?$nado, 1988. 

FREITAS, Gilberto Passos de. A dignidade da pessoa humana e a ki dos Crimes ambientals. 
In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Tratado Lu~>-Brasileiro de 
Dignidade Humana. Sao Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 1157. Ademais, segundo esse autor, o 
reconhecimento do meio ambiente sadio como direito fundamental tem grande suporte no Princípio n. 
1 da Declaração de Estocolmo, ao estabelecer que: "o homem tem o direito fundamental 8 liberdade, 
à igualdade e ao desfrute de condiçties de vida adequados em um meio cuja qualidade lhe permita 
levar uma vida digna de gozar de bem-estar e tem a solene ob@açh de proteger e melhorar esse 
meio para as gerações presentes e futurasn, principio que foi repetido pela Declaraçâo do Rio de 
Janeiro, no princípio n. 1 que diz: "os seres humanos ~ n s t i t ~ e m  O centro das preocupafles 
relacionadas com o desenvolvimento sustentdvel. T6m direito a uma vida sauddvel e produtiva em 
hannonia com o meio ambiente". 
'O7 ANTUNES, Paulo Bessa. Dlrelto amblental. 8. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 19. 



saudáveis do meio ambiente 6, efetivamente, um direito fundamental 
do ser humano.lo8 

Tal entendimento também é compartilhado por Antonio Herman Benjamin, quando 

certifica que: 

A fundamentalidade do direito justifica-se, primeiro, em razão da 
estrutura norrnativa do tipo constitucional ("todos t8m direito..."); 
segunda, na medida em que o rol do artigo 5O, sede principal de 
direitos e garantias fundamentais, por força do seu parágrafo 2O, na0 
é exaustivo (direitos fundamentais há - e muitos - que não esta0 
contidos no artigo 5O); terceiro, porquanto, sendo uma extenso 
material (pois salvaguarda suas bases ecolágicas vitais) do direito i$ 
vida, garantido no artigo 5O, caput, reflexamente recebe desde as 
bhnçãos e aconchego, como adverte a boa lição de Nicolao Dino, 
segundo a qual "o direito ao meio ambiente caracteriza-se como um 
corolário do direito i$ vidan.'* 

Assim, conforme José Afonso da Silva, "a Constitui@o de 1988 foi a primeira a tratar 

deliberadamente da questão ambiental. Foi também a primeira a empregar a 

expressão 'meio ambiente', sendo considerada uma das mais abrangentes em 
1, I10 matéria de tutela ambiental . 

Nesse contexto, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida assevera que "a 

Constituição cidadã foi pródiga no reconhecimento de direitos e garantias 

fundamentais, não apenas individuais, mas coletivas, definindo de forma bem clara, 
n 111 

desde o seu prellmbulo, a voca@o do Estado Federal Brasileiro . 

Feitas tais considerações, impõe-se findar este tbpico, com a certeza de que O 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado B um direito fundamental na 

medida em que é voltado a assegurar a vida e a dignidade da pessoa humana, 

preservando a saúde, a segurança, o sossego e o bem-estar da coletividade. 
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3.4 O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

Nesta parte aborda-se o conceito de meio ambiente, expressão que tem se 

constituído o centro de todo a atenção por parte do homem na atualidade. Utilizar- 

se-á no presente estudo o conceito legal como fonte e, na sequência, implementar- 

se-á a sua classificação. 

O conceito de meio ambiente tem apresentado algumas dificuldades, considerando- 

se que, segundo afirma José de Avi~a Coimbra, ele "é objeto obrigatório de uma 

visão multidisciplinar. Visto de tantos ângulos, são muitos OS olhos que o examinam, 
n 112 

cada qual com sua ótica; afinal, trata-se de uma realidade tão complexa . 

Norma Sueli padilha113 compartilha desse entendimento, para quem "o conceito de 

meio ambiente é amplíssimo, na exata medida em que se associa a expressão 

'sadia qualidade de vida'. Trata-se, pois, de um conceito jurídico indeterminado, que, 

propositadamente colocado pelo legislador, visa a criar um espaço positivo de 

incidencia da norma, ou seja, ao revbs, se houvesse uma definiflo precisa do que 

seja meio ambiente, numerosas situações que normalmente seriam inseridas na 

órbita do conceito atual de meio ambiente poderiam deixar de se-10, pela eventual 

criaflo de um espaço negativo inerente a qualquer definiç8oV. 

Desse modo, pode-se dizer que o artigo 3O, 1, da Lei n. 6.938181 (Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente) conceituou a expressão meio ambiente como sendo, 'o 

conjunto de condições, leis, influências e interaçóes de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". 

Com isso, parece acertado afirmar que o conceito de meio ambiente 6 amplo. 

Entretanto, as conseq08ncias são relevantes sobre vdrios aspectos, como adverte 

José Joaquim Gomes  anot ti lho"^, "pois o bem protegido 'bem ambienta[' tem 

subjacente uma concepç80 ampla de ambiente que engloba n8o apenas 0 conceito 

de ambiente naturalista, mas o ambiente como conjunto de sistemas fisicos, 
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químicos, biológicos e as suas reiaçóes, e dos fatores econ&micos, sociais e 

culturais com efeito direto ou indireto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a 

qualidade de vida do homem". 

Pode-se, pois, nessa perspectiva, afirmar que o meio ambiente é constituído pela 

interaçao do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que proporcionem 

o desenvolvimento equilibrado da vida em todas suas e variadas formas, ou nas 

oportunas palavras de J.J.Gomes Canotilho: 

A no@o de meio ambiente deve ser traduzida como "um mundo 
humanamente construido e conformado" consistente em tudo aquilo 
que estejz presente na natureza, seja ou nAo produto da açâo 
humana. 

Portanto, com base no conceito acima, o meio ambiente tem sido classificado em: 

natural, artificial, cultural e do trabalh~.''~ Assim, no item seguinte, Passa-se ao 

estudo desses aspectos. 

3.5 A CLASSIFICAÇAO DO MEIO AMBIENTE 

Neste ponto, vale ressaltar que na maioria das vezes, quando se fala em meio 

ambiente, e ao fazelo, pensa-se somente na floresta amazdnica. Mas, o meio 

ambiente 6 uma questao de maior amplitude do que muitos pensam: compreende 

vários aspectos e a floresta amazdnica 6 somente um deles, a saber, meio ambiente 

natural. 

Logo, faz-se necessário saber que pelo menos quatro aspectos do meio ambiente 

silo conhecidos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Entretanto, 

esclarece-se que, não obstante mencionar todos os aspectos, este trabalho baseia- 

se no meio ambiente natural. 
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3.5.1 Meio ambiente do trabalho 

Atualmente o estudo do meio ambiente do trabalho, principalmente em seu aspecto 

informativo e protetivo, tem grande importancia devido ao enorme crescimento da 

população e das péssimas instalações de trabalhos e o crescimento das doenças 

ocupacionais. 

Por meio ambiente do trabalho deve-se entender não apenas um espaço físico 

determinado, aquilo que costumeiramente se denomina estabelecimento, mas a 

conjugaçao do elemento espacial com a aç8o laboral."' 

Importante salientar que tal aspecto do meio ambiente na0 se restringe apenas ao 

trabalhador formalmente registrado, vez que envolve todo trabalhador que 

desenvolve uma atividade, remunerada ou nao, haja vista todos estarem 

acobertados constitucionalmente. 

Nesse contexto, Celso Antonio Pacheco Fiorillo ensina que: 

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas 
desempenham suas atividades laborais relacionadas h sua saúde, 
sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na 
salubridade do meio e na ausencia de agentell$ue comprometam a 
incolumidade flsico-psiquica dos trabalhadores. 

Nessa linha de pondera~ao, cabe trazer aqui a consideração de José Afonso da 

Silva, segundo o qual li o meio ambiente do trabalho corresponde ao complexo de 

bens de móveis e imóveis de uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos 

subjetivos privados, e de direitos inviol8veis da saúde e da integridade física dos 
n 119 trabalhadores que o frequentam . 

Por sua vez, Rodolfo Camargo Mancuso assevera que "o meio ambiente do trabalho 

conceitua-se "habitat" laboral, isto 4, tudo que envolve e condiciona direta e 
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indiretamente, o local onde o homem obtém os meios para prover o quanto 
n 120 necessário para a sua sobrevivência, em equilibrio com o ecossistema . 

O meio ambiente do trabalho está tutelado pelo artigo 200, VIII, da Constituiçh de 

1 988, in vehis: 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, alem de outras 
atribuições, nos termos da lei: 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho". 

Como se verifica, o meio ambiente do trabalho recebe tutela imediata da 

Constituição de 1988 e o seu escopo é a proteção do homem no seu ambiente de 

trabalho para proporcionar uma sadia qualidade de vida. 

3.5.2 Meio ambiente artificial 

O meio ambiente artificial é aquele decorrente da ação humana e compreende: 

conjunto de edificaçóes, prédios, fábricas, casas, praças, ruas, jardins, enfim, tudo 0 

que 6 construido pelo homem, mesmo que se localize no meio de uma mata, ser& 

considerado parte do meio ambiente artificial, visto que decorre de intervenção 

humana no meio ambiente natural. 

importante ressaltar que o meio ambiente artificial não é necessariamente 

sinbnimo de degradação ambienta1 e destruição do meio ambiente natural. Apesar 

de haver cidades que, ao crescerem desordenadamente, tornam-se confusas, com 

Poucas áreas verdes, rios mal preservados e grande poluição visual, sonora e do ar, 

isso não pode ser visto como regra. Cidades bem planejadas e com uma 

administração eficiente podem crescer ordenadamente e permanecer limpas. 

bonitas e arborizadas. 

A ocupaç8o planejada do solo urbano, com limites para a construção de edifícios e a 

obrigação da manutenção de áreas verdes, determina como ser6 0 crescimento da 
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cidade, criando um ambiente sadio e proporcionando aos seus habitantes uma boa 

qualidade de vida. 

Segundo Celso Antonio Pacheco Fiorillo, o meio ambiente artificial recebe 

tratamento constitucional nao apenas no artigo 225. Com efeito, obsetvam-se outros 

dispositivos pertinentes ao tema. Dentre eles encontram-se o artigo 182, que inicia o 

capítulo referente à política urbana, o artigo 21, XX, que prevê a competência 

material da Uniao Federal de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 

inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, e 0 amg0 5". XXII, 

entre alguns  outro^.'^' 

Por essa raz8o 4 t8o grande a imporancia da inclus80 do meio ambiente artificial no 

amplo entendimento de meio ambiente. Essa inclusão faz com que o meio ambiente 

construido, ou artificial, passe a ser responsabilidade de todos, incluindo o Poder 

Público, que passa a ter o poder e o dever de fiscalizar esse ambiente e punir 

qualquer um que ameaçar a construçao ou a manutengo de uma boa qualidade de 

vida para todos.'** 

3.5.3 Meio ambiente cultural 

O meio ambiente cultural pode ser entendido, como descreve a Constituição de 

1988, no artigo 216: 

Como um ambiente composto por tudo aquilo que faz referenda à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressao; 
os modos de criar, fazer e viver; as criações cientificas, artisticas e 
tecnolbgicas; as obras, objetos, documentos, edificaçbes e demais 
espaços destinados às manifestaçbes artlstico-culturais; e, os 
conjuntos urbanos e sltios de valor histórico, paiff$stiw, artlstiw, 
arqueológico, paleontológico, ewlbgiw e cientlfico. 

Como se pode observar, a Constituiçao nao faz restriç80 a qualquer tipo de bem, de 

modo que podem ser materiais ou imateriais, singulares OU coletivos, móveis ou 
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imóveis. Além disso, são passíveis de proteção, independentemente do fato de 

terem sido criados por intervenção humana. 

Segundo ensinamentos de José Afonso da silvalu 'o meio ambiente cultural é 

aquele constituído pelo patrimdnio arqueológico, artistico, turístico, histórico, 

paisagístico. Ademais, decorre da açáo humana, que atribui valores especiais a 

determinados bens do patrimdnio cultural do país". 

O bem que compõe "o chamado patrimdnio cultural traduz a história de um povo, a 

sua formação, cultura e, portanto, os próprios elementos identificadores de sua 

cidadania, que constitui princípio fundamental norteador da República Federativa do 

~ras i l " . '~~ .  Assim, a cultura exerce um papel indispensável na manutenção da 

identidade de um povo, fortalecendo-o e mantendo suas tradições 

3.5.4 Meio ambiente natural 

O meio ambiente natural, também conhecido como meio ambiente físico, 6 aquele 

que existe por si só, ou seja, independentemente da influencia do homem. Como 

acima foi dito, a expressão "meio ambiente", em linhas gerais, 6 o conjunto de 

condições, leis e interações físicas, químicas e biológicas, que permitem, abrigam e 

regem a vida em todas as suas formas. Essas condiçbes englobam o ar, a água, o 

solo, a flora (que são as plantas) e a fauna (que são os animais). 

Esse aspecto do meio ambiente é geralmente o mais lembrado devido, 

principalmente, à sua importflncia primordial para a sobrevivencia humana. O 

conhecimento a respeito das consequ8ncias da utilização irracional desses recursos 

ambientais naturais é amplamente difundido e, portanto, a maioria das pessoas 

conhece os resultados catastróficos que esse desrespeito natureza pode causar. 
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Celso Antonio Pacheco ~ i o r i l l o ' ~ ~  assevera que o meio ambiente natural 6 

mediatamente tutelado pelo caput do artigo 225 da Constituigo Federal de 1988 e 

imediatamente, pelo 51 O ,  1, III e VII, desse mesmo artigo. 

Ressalta-se aqui, a existência da lei federal (Lei n. 4.77111965) denominada Código 

Florestal, a qual, como já se disse, foi editada antes da Constituição de 1988, 

entendendo-se, portanto, que foi recepcionada pela Lei Maior. O artigo l0 desta Lei 

determina, in ve&is: 

Art. l0 As florestas existentes no temt6rio nacional e as demais 
formas de vegetaçáo, reconhecidas de utilidade às terras que 
revestem, sao bens de interesse comum a todos os habitantes do 
Pals, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que 
a IegislaHo em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

51 As Açdes ou omissbes contrárias às disposições deste Código na 
utilização e exploração das florestas sao consideradas uso nocivo da 
propriedade (. ..). 

Dessa forma, como verificado, a flora 6 um bem ambiental e, consequentemente, 

bem de natureza difusa, uma vez que seu titular B o povo. Desse entendimento, 

surge a possibilidade de que quando situadas em área privadas devem sofrer 

limitações pelo fato de o bem ambiental a todos pertencer. 

Insta ressaltar que na0 &&ante analisar todos os aspectos do meio ambiente, a 

saber, artificial, cultural, do trabalho e o natural, somente o último ser& empregado 

no estudo prático deste trabalho. 
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4. OS PRINC~PIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

O direito ambiental, no âmbito das ciências juridicas, tem particularidades que 

sugerem, com obviedade, uma s6rie de princípios que, segundo Cristiane ~erani, '*~ 

"são construções teóricas que visam melhor orientar a formaçllo do direito 

ambiental, procurando denotar-lhe uma certa lógica de desenvolvimento, uma base 

comum presente nos instrumentos normativos". 

No universo jurídico, Paulo ~onavides, '~~ ao examinar a questao dos princípios, 

fundamenta suas considerações no direito constitucionaí e assevera que "a 

importância do assunto 6 fundamental, ocupando cada vez mais a atençao e o 

interesse dos juristas". 

Importa salientar que o escopo deste trabalho nao 6 discutir a teoria dos principios; 

no entanto, antes de investigar as caracterlsticas dos princípios ambientais, faz-se 

mister assinalar, sem pretensão de esgotar o tema, O conceito de princípios e a 

distinção entre regras e principios. 

4.1 O CONCEITO DE PRINCIPIOS 

A perquirição acerca do conceito de princípios está, obviamente, atrelada ao 

conceito de normas, inclusive para estabelecer a distin@o entre ambos, o que 

obriga a que se conceitue primeiramente esta. 

Conforme preceitua Jose Afonso da ~ i l v a , ' ~ ~  "as normas s8o preceitos que tutelam 

situações subjetivas de vantagem ou vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a 

Pessoa ou a entidade a faculdade de realizar certos interesses por ato próprio ou 

exigindo ação ou abstenção de outrem". 

- - 
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Desse modo, "as normas são mecanismos estruturadores de determinada sociedade 

(...). A norma é, sobretudo, formulada tendo em vista um determinado estado da 

realidade social que ela pretende reforçar Ou modificar. Este estado da realidade 
n 131 

social normalmente não aparece no texto da norma . 

Em seu aspecto geral, a norma, no entanto, pode ser diferenciada em duas 

espécies: os princípios e as regras, as quais se passa a analisar. A palavra princípio 

aparece com sentidos diversos. Apresenta a acepção de começo, de inlcio, 

entretanto, neste estudo, náo é com esse sentido que se utiliza a palavra principio. 

Princípio exprime a noção de normas que estabelecem que algo deve ser realizado 

na maior medida possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas presentes. 

Princípios silo, portanto, mandamentos de ~timiZa@o.'~* 

As regras, ao contrário dos princípios, expressam deveres e direitos definitivos, ou 

seja, se uma regra é válida, então deve se realizar exatamente aquilo que ela 

prescreve, nem mais, nem menos.133 

A diferença entre essas espécies normativas, a saber, princípios e regras, mostrar- 

se-& com maior clareza quando do estudo de suas características distintivas, logo a 

seguir. 

Conforme afirma Virgílio Afonso da silva,'" 'a distinçao entre as regras e os 

princípios é tema de infindável controv6rsia e Os juristas parecem ter uma grande 

dificuldade para chegar ao menos perto de algum denominador comum acerca do 

objeto de sua disciplina". 

Robert ~ l e x ~ ' ~ ~  afirma que regras e princípios sao reunidos sob o conceito de 

noma. Tanto regras como princípios são normas, porque ambos dizem O que deve 
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ser. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma distinçdo entre duas 

espécies de normas. Continua o referido autor: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princlpios A que 
princlpios sao normas que ordenam que algo seja realizado na maior 
medida posslvel dentro das possibilidades jurldicas e fdticas 
existentes. Princlpios sao, por conseguinte, mandamentos de 
otimização, que sao caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação 
nao depende somente das possibilidades fáticas, mas tamb6m das 
possibilidades jurldicas. 

Já as regras são normas que sao sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas. Se uma regra vale, entao, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contem, 
portanto, determinações no âmbito daquilo que 6 fática e 
juridicamente posslvel. Isso significa que a distinção entre regras e 
princlpios A uma distinção qualitativa. e n(=uma distinção de grau. 
Toda norma A ou uma regra ou um principio. 

Desse modo, de considerar que os princípios podem coexistir, apesar de serem 

antindmicos, as regras em conflito excluem-se. Aqueles permitem "balanceamento 

de valores e interesses", as regras exigem o tudo OU nada. 

AIBm das diferenças j6 anunciadas, as regras distinguem-se dos princípios no 

momento da aplicação, conforme ensinamentos de André de Carvalho Ramos: 

Com efeito, as regras são aplicadas a partir da técnica da subsunção, 
consiste em determinar se o caso concreto ajusta-se ou não ao 
pressuposto fátiw do enunciado jurldiw. Caso a resposta seja 
positiva, aplica-se à consequencia jurídica. 

Por outro lado, os princlpios sao aplicados mediante a tAcnica da 
ponderação, que na0 acata a I6gica do "tudo ou nada" das regras, 
mas sim responde à 16gica do "mais ou menosn, que consiste na 
busca da maior otimi~ação.'~' 

Assim, para Robert Alexy a distinção é qualitativa e não de grau. Ademais, a 

diferença entre regras e princípios revelar-se-& com maior clareza nos casos de 

colistles entre principios, como ser6 visto a seguir. 
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4.1 .I Colisão entre princípios 

É preciso considerar, primeiramente, antes de adentrar-se ao estudo da colisao 

entre princípios, o conflito entre regras, pois, como já mencionado, é uma das 

espécies de norma jurídica. 

O conflito de regras manifesta-se quando duas regras, utilizadas 

independentemente, trazem resultados inconciliáveis uma com a outra, ou seja, 

conduzem à concretizaç80 de dois juizos normativos que se contradi~em.'~~ 

Conforme ensinamentos de Robert ~ l e x y , ' ~ ~  "um conflito entre regras somente pode 

ser solucionado se se introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceçao que 

elimine o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada invdlidan. 

Continua: 

Um exemplo para um conflito entre regras que pode ser resolvido por 
meio da introduçáo de uma cl8usula de exceçáo 6 aquele entre a 
proibiçáo de sair da sala de aula antes que o sinal toque e o dever de 
deixar a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda na0 tiver 
sido tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado, essas regras 
conduzem a juizos concretos de dever-ser contraditórios entre si. 
Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusao, na primeira 
regra, de uma cl4usula de exceçao para o caso do alarme de 
incêndio. 

Se esse tipo de solu@o nao for posslvel, pelo menos uma das regras 
tem que ser declarada inválida e, com isso, extirpada do ordenamento 
jurídico. 

Ainda, sobre a soluç8o do conflito entre regras, importante mencionar que com a 

certeza de que pelo menos uma das regras deve ser declarada inválida, mas 

quando com uma cláusula de exceçao nao 6 possível saber qual das regras deverá 

ser tratada dessa forma. "Esse problema pode ser solucionado por meio de regras 

seguir, o estudo da colisao entre princípios. 
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Ressalta-se, aqui, a veracidade de que os princípios devem coexistir de forma 

harmônica, no entanto, algumas vezes, quando aplicados simultaneamente, tornam- 

se antagônicos e de difícil compatibilidade. 

Quando ocorre essa incompatibilidade, ou seja, dois principios aplicados 

simultaneamente, a única forma existente para compatibilizar o exercício simultaneo 

desses principios é o sacrifício de um em benefício do outro. Para adequar um 

princípio ao outro deverá haver o mínimo possível de restriçao sob pena de a 

decisao tornar-se i~egítima.'~~ 

Nesse contexto, Robed ~ l e x ~ l ~ *  afirma que "se dois principios colidem - o que 

ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um principio e, de 

acordo com outro, permitido -, um dos principios terá que ceder". Continua: 

Isso não significa, contudo, nem que o principio cedente deve ser 
declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula 
de exceção. Na verdade, o que ocorre 6 que um dos princlpios tem 
precedencia em face do outro sob determinadas condiçbes. Assim, a 
solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma 
relação de precedencia condicional entre os princlpios, com base nas 
circunstânciasl$ caso concreto e será feito atravds do sopesamento 
de interesses. 

Desse modo, quando dois principio. colidem devem ser sopesados ou ponderados. 

Tal sopesamento ou ponderaçao dessa colisao em um caso concreto na0 levara h 

invalidaçao de um deles OU 4 criaçao de exceções, mas antes consistira em aplicar 

aquele que se apresente com um peso maior frente ao outro, dada as circunst8ncias 

reais e jurídicas do momento de sua aplicação. 

c de se acrescer que 0s direitos fundamentais possuem, em certa medida, a 

estrutura dos princípios, sendo, portanto, como ja citado, mandamentos de 

otimizaçao que devem ser efetivados ao maximo. Ademais, s80 frequentes as 

colisbes e tais colisões devem ser solucionadas atravbs de ponderaçao. 

141 ALENCAR, Martsung F. C. R.. O sistema jurídico: normas, regns e principias. Jus Navegandi, 
Teresina, ano 10, n. 1110, 16 jul. 2006. Disponlvel em: 
<http://jus2.uol.com.brldoutrina/texto.asp?id=8628. Acesso em: 12 nov. 2009. '" ALUY,  Robert. Teoria dos direitoe fundamentais. Trad. Virgllio Afonso da Silva. São Paulo: ~ d .  
Malheiros, 2008, p. 93. 
'43 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgllio Afonso da Silva. São Paulo: ~ d .  
Malheiros, 2008, p. 93-96. 



Portanto, ultrapassada a etapa de análise da colisão entre os principios e a sua 

respectiva solução, faz-se necessário, coerentemente, examinar a regra do 

sopesamento ou ponderação ou ainda proporcionalidade em sentido estrito. 

4.1.2 Princípio da proporcionalidade 

Nao se investiga aqui, por ser irrelevante para o exame que esta dissertaçao se 

Prop6e a fazer, se se cuida verdadeiramente de "principio ou regran da 

Proporcionalidade, entretanto vale ressaltar que o problema da terminologia 6 

evidente: 

O chamado principio da proporcionalidade nao pode ser considerado 
um princípio, pelo menos nao com base na classificação de Alexy, 
pois nao tem como produzir efeitos em variadas medidas, já que é 
aplicado de forma constante, sem variaçóes. Todavia, a doutrina 
brasileira e estrangeira que trata do tema o faz considerando de 
forma amplamente majoritária como princlpio. Ademais, quando se 
fala em principio da proporcionalidade, o termo "princlpio" pretende 
conferir a importância devida ao conceito, isto é, a exigbncia de 
proporcionalidade. Deste modo, n80 há como querer, por exemplo, 
que expressões como "princlpio da anterioridade" ou "princlpio da 
legalidaden sejam abandonadas, pois, quando se trata de palavras de 
forte carga semântica, como 6 o caso do termo "principio", qual uer q144 
tentativa de uniformidade terminológica está fadada ao insucesso. 

Como já referido, a efetivaçao de qualquer afetação desvantajosa aos direitos 

fundamentais deve obseivar sempre o principio da proporcionalidade.145 Assim, no 

universo jurídico brasileiro, Luiz Virgllio Afonso da silva,'* ao examinar a regra da 

Proporcionalidade, tendo em linha os direitos fundamentais, assevera que: 

É uma regra de interpretação e aplicação do direito, empregada 
especialmente nos casos em que um ato estatal, destinado a 
promover a realização de um direito fundamental ou de um interesse 
coletivo, implica a restrição de outro ou outros direitos fundamentais. 

Assim como AVILA, Humberto. Teoria dos princípios - da deflniçilo h aplicaçilo dos principios 
jurídicos. 3. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2004, p. 112-3, Lufs Virgilio Afonso da Silva, tomado por 
premissa as distinçbes entre princlpios e regras formuladas por Alexy, nao v6 no dever de 
proporcionalidade um princípio, mas sim uma regra (SILVA, Luiz Virgílio Afonso da. O proporcional e 
o razodvel. Revista dos Tribunais, ano 91, v. 798, abril de 2002, p. 25-7.). 
145 SILVA, Luiz Virgllio Afonso da. O proporcional e o ratohvel. Revista dos Tribunais, ano 91, v. 
798, abril de 2002, p. 23, manifesta expressamente que O objetivo da aplicaçao do que denomina 
regra da proporcionalidade é fazer com que nenhuma restrição aos direitos fundamentais tome 
dimensbes desproporcionais. '" SILVA, ~ u i z  ~irgíl io Afonso da. O proporcional 9 O razodvel. Revista dos Tribunais, ano 91, v. 
798, abril de 2002, p. 24. 



Logo, na colisao entre direitos, deve-se impedir que um direito seja sacrificado 

inutilmente, além do estritamente necessário ou de forma desequilibrada. Para que 

isso não ocorra, resta a análise da proporcionalidade entre a restrição de um direito 

(meio) e o benefício de outro (finalidade), utilizando-se da idoneidade, necessidade e 

do equilíbrio da intervenção. 147 

0 princípio da proporcionalidade pretende, por conseguinte, instituir, a relação entre 

0 fim e o meio, confrontando o fim e o fundamento de uma intervençao com os 

efeitos desta para que se torne possível um controle do excesso.lM 

Nesse ponto cabe ressaltar que a estrutura dos direitos fundamentais do homem 6 

majoritariamente formada por princípios.14Q Compete, pois, a seguir, examinar 

alguns dos principios específicos do direito ambiental. 

O princípio da precaução tem sua origem no 'Direito alem80 a, certamente, é uma 

de suas principais contribuiçbes ao direito ambiental. Foi na década de 70 do século 

que o Direito alemão começou a se preocupar com a necessidade de avaliação 
H 150 

Prévia das consequências sobre o meio ambiente . 

Na sua formulação original, o princípio estabelecia que a precaução 
era desenvolver em todos os setores da economia processos que 
reduzissem significativamente as cargas perigosas. Outras 
formulaçbes do princípio foram sendo wnstrufdas e, em pouco tempo 
se expandiu para o direito Jt!emacional e para diversos direitos 
internos, inclusive o brasileiro. 

Posteriormente, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, reunida no Rio de Janeiro em 1992, votou, por unanimidade, a 

chamada "Declaração do Rio de Janeiro", com 27 principios. Preceitua em seu 1 5 O  

14' RAMOS, Andr6 de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 1 ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 141. 
148 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21. ed. Sa0 Paulo: Malheiros, 2007, p. 
393. 
14Q RAMOS, Andr6 de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 1 ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, P. 136-7. 
lJO ANTUNES,Paulo de Bessa. Direito ambiental. 11' ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 28. 

ANTUNES,P~UIO de Bessa. Direito ambiental. 1 1' ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 29. 



principio o seguinte: "para proteger o meio ambiente, medidas de precauçBo devem 

ser largamente aplicadas pelos Estados segundo suas capacidades. Em caso de 

risco de danos graves ou irreversíveis, a ausencia de certeza científica absoluta n8o 

deve seivir de pretexto para procrastinar a adogo de medidas efetivas visando a 
~9 152 Prevenir a degradação do meio ambiente . 

O principio da precau@o, segundo Gina ~ o p o l a , ' ~ ~  tornou-se nona obrigatória, em 

da promulgaç8o do Decreto Legislativo Federal no 1, de 3 de fevereiro de 

1.994, que reza em seu artigo 3O, inciso 111: 

As partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou 
minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos 
negativos. Quando surgirem ameaças de danos sdrios ou 
irreverslveis, a falta de plena certeza cientlfica n8o deve ser usada 
como razão de postergar essa medida. 

O referido princípio tamb6m est8 contido no artigo 225, 5 1°, da ConstituiçBo, que I 

imp6e uma série de condutas ao poder publico, no sentido de evitar a ocorrencia de 

danos ambientais, e no artigo 2O da lei federal no 6.938181 (A Lei da Política Nacional i 

do Meio Ambiente). 

Assim, o princípio da precauçao passou a ter fundamento no Direito Positivo, e, 

ConseqUentemente, tornou-se inconteste a obrigação de prevenir e evitar o dano 

ambienta1 quando ele puder ser detectado antecipadamente. 

Segundo Paulo Affonso Leme  achado,'^ "a precauçgo caracteriza-se pela açáo 

antecipada diante do risco ou do perigo. Os termos 'precau@o' e 'preven@o' 

guardam semelhanças nas definiçdes, contudo h& caracterlsticas próprias para cada 

um". Continua o autor: 

Este princfpio n8o se apresenta como uma generica exortação g 
precaução com o fim de proteger o ambiente. Ao inves, ele tem um 
significado mais especifico, querendo fornecerr indicaçao sobre as 
decisdes a tomar nos casos em que Os efeitos sobre o meio ambiente 

152 BRASIL. Ministdrio das ReJaç&s Exteriores. Divisa0 do meio ambiente. C0nfei6n~ia das Naç(L.8 
Unidas sobre ~~i~ Ambiente e ~esenvolvimento: relat6flo da delegação brasileira: Fundaçao 
Alexandre de Gusmao; Instituto de Pesquisa de RelaWs Intemacbnais. Disponlvel em: 
~s~.funag.gov.br>. A-SSO em: 27 nov. 2009. 

COPOLA, Gins. ~ l ~ ~ ~ t ~ r  de direito amblental. 1' ed. Rio de Janeiro: Temas e Iddias, 203,  p. 
JP. 
1 54 MACHADO, Paulo Affonm Leme. Dlnlto amblental bnsileiro. 15' ed. S80 Paulo: Malheiros, 
2007, p. 67. diferenças e semelhanças entre 0s pnncrpbS da Prevençao e o da p-üção Wr(l0 

analisadas no próximo item. 



de uma determinada at iv idad~~ nao sejam ainda plenamente 
conhecidos sob o plano científico. 

Nas palavras de Cristiane Derani, '% o principio da precaução corresponde B 

essência do direito ambiental. "O principio indica uma atuaÇã0 'racional' para com os 

bens ambientais, com a mais cuidadosa apreensao p o ~ ~ í v e l  dos recursos naturais, 

numa especie de cuidado, precaução com a existgncia OU com o futuro, que vai 

akm de simples medidas para afastar o perigo". 

Na verdade 6 uma "pre~aução contra o risco", que objetiva prevenir já 
uma suspeiçáo de perigo ou garantir uma suficiente margem de 
segurança da linha de perigo. O emprego deste princlpio está anterior 
8 manifestação do pedgo. 

O princlpio da precaução deixa claro que, devido B dimensao 
temporal (relacionado com o futuro) e a complexidade da proteçâo 
ambiental, nao é suficiente que se pratique apenas uma "intervenção 
perif6rican. Isto é, com base nesse princípio, a política ambiental 
desenvolve-se em normas nao rigidamente divididas em uma 
determinada ordem do direito ambiental. Normas que denotam uma 
prática sustentável de apropriação de recursos naturais integram 
obrigatoriamente o planejamento da po l l t i i  econ6rr~ca e, 
conseqílentemente, as normatizações da prática econ6mica. 

Assim, desnecessário dizer que, ao se estabelecer a precauçao como principio, esta 

n80 pode ser interpretada como uma cl8usula geral, aberta e indeterminada. É 

necessário que se defina o que se pretende prevenir e qual o risco a ser evitado. 

Isso, contudo, só pode ser feito diante da andlise das diferentes alternativas que se 

apresentam para a implementapo ou nao de determinado empreendimento ou 

atividade. Inclusive, deve levar em conta os riscos da não execuçao do projeto 

proposto. 15' 

Ainda, ao tratar-se da aplica@o do princípio da precaupo, Marcelo Abelha 

Rodrigues afirma que "utiliza-se o postulado da precauçao quando se pretende 
evitar o risco minimo ao meio ambiente, nos casos de incerteza cientifica acerca de 

sua degradapo. Assim, quando houver dúvida cientffica da potencialidade do dano 

I55 MACHADO. Paulo Affonso Leme. D i n i t ~  ambi8nt.l bmslkiro. 15' ed. SBo Paulo: Malheiros, 
- r  - -  

2007, 156 p. 68. 
157 DERAN~, Crlrtkn@, ol"ft~ imbfontrl ocon6mico. 3 ed., S ~ O  Paulo: Saraiva, 2008, p. 149. 
158 

MRANI, Cristiane. ~ i w ~  ambbntii non6mbo. 3 ed.. S60 Paulo: Samhn, 2008, p. 161. 
A N T U N E S , ~ ~ ~ ~ ~  de Bessa. Direito amblentll. 11' ed. Rio de Janeiro: Lilmen Júris, 2008. 



a0 meio ambiente, incide o principio da precau@o para prevenir o meio ambiente de 
1, 159 um risco futuro . 

Preciso obsewar, contudo, que a legislaç80 ambiental adota instrumentos de 

avaliação científica de impacto ambiental para se determinar antecipadamente as 

Possíveis interferências de determinados empreendimentos no meio ambiente. 

NO Brasil, há dois instrumentos de avaliação científica de impacto ambiental, a 

Avaliação de Impacto Ambienta1 I AIA)'^' e o Estudo Prbvio de Impacto Ambienta1 

(EIA).'~' Esses instrumentos são utilizados para identificar o nlvel de impacto 

ambiental que será causado na prática de uma atividade, projeto ou conduta 

humana. 

Desse modo, Paulo de Bessa Antunes leciona que "o principio da precaução não 

dêtermina a paralisa@o da atividade, mas que ela seja realizada com os cuidados 

necessários, até mesmo para que o conhecimento científico possa avançar e a 
19 162 dúvida ser esclarecida . 

Importante consignar que h4 divergências no que se refere ao principio da 

prevenção e o da precau@o. Alguns doutrinadores entendem que os princípios sao 

e outros discordam desse posicionamento.'" Entretanto. vale ressaltar 

que na0 6 o escopo deste estudo detalhar tal divergência. 

15s RODRIGUES. Marcelo Abelha. Instituições de dlreito ambiental. Vol. I (parte geral), SBo Paulo: e Limonad, 20;02, p. 150. 
A AIA e um instrumento instituido pela Lei no 6.938181, artigo QO, inCis0 111 - Avaliação do Impacto 

Ambiental. Possui =&ter técnicocientifiw, cujo objetivo 6 identificar, prever e avaliar as 
COnsequencias sobre o meio ambiente de projetos de desenvolvimento e de planos e programas de 

%'O. O EIA 6 o estudo que precede a execuÇg0 de qualquer P ~ O J ~ ~ O .  público ou privado, que possa 
implicar em significativa degmdaç8o do ambiente, parp que Se avaliem suas dimensões e 
interferencias nos atributos de qualquer dos elementos que mmwem O meio ambiente. 
162 

ANTUNES, Paulo de Direito ambiental. 11' ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júh, 2008, p. 255. 
183 MILARE Edis Direito do ambiental. Doutrina, prática, jurispnid4nciaI gloss6no. 2. ed. SBO Paulo: 
Zevista dos Tribunais, 2001, p. 1 17-8. 

ANTUNES, Paulo de Bessa, ~ir. l to amblental. 11' 4. Ri0 de Janeiro: LOmen Júris, 2008. Nesse 
mesmo sentido RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elemenb de dlrelt0 ambientrl. 2 ed. Sao Paulo: 
RT. 2003, p. 20'3-4. 



Entre os que entendem que precaução e prevenção estão intimamente relacionadas 

está Edis Milar6.'65 Este autor engloba o primeiro no segundo: a prevenção, pelo 

Seu carater genérico, engloba a precauç8o "pelo Seu cãrdter possivelmente 

específico". 

Já para autores como Paulo de Bessa ~ n t u n e s . ' ~  a prevençgo é princípio próximo 

ao da precauçao, embora nao se confunda com aquele. ''O princípio da prevenção 

aplica-se a impactos ambientais já conhecidos; enquanto o da precaução diz 

respeito a reflexos ao ambiente ainda não conhecido cientificamente". 

Na mesma dire@o, Paulo Affonso Leme  achado"^ e Cristiane ~erani'" explicam I 
i 

que o princípio da precauç80 pode ser distinguido do da prevençgo por exigir uma 1 
I 

proteçao antecipada do meio ambiente, impondo a adoção de medidas num 1 
I 

momento anterior à própria ameaça (ou risco), cuja concretização o princípio da 

prevenção visa evitar. 

Assim, a prevenção 6 a forma de antecipar-se aos processos de degradaçao 

ambienta[, mediante adoção de políticas de gerenciamento e de ~roteçao de 

recursos naturais.lgg 

Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo, "a prevenção e a preservaç80 devem ser 

concretizadas por meio de uma conscí&ncia ecol6gica, a qual deve ser desenvolvida 

através de uma política de educa@o ambiental. De fato, 6 a conscidncia ecológica 

que propiciar& o sucesso no combate preventivo do dano ambientaln.l" Continua: 

Trata-se de um dos princfpios mais importante que norteiam o direito 
ambiental, uma vez que os danos ambientais, na maioria das vezes, 
s80 irreversfveis e irreparaveis. 

lsS MILARE Edis.  imito do ambiental. Doutrina, prática, jurisprud&ncia, g~ossãrio. 2. ed. sao Paulo: 
Revista doi Tribunais, 2001, p. 118. Na mesma dire@o, FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso 
de direito ambienta1 brasileiro. 9. ed. Sa0 Paulo: Saraiva, 2008, p. 48. Explica que pretender 
$senvolVer no plano oonstitucional uma diferença entre preven@o e prmuç0o 6 despiciendo. 

ANTUNES, paul0 de Bessa. Direito ambimbl. 11' ed. Rio de Janeiro: LUmen JOris, 2008, p. 45. 
Nesse memo sentido, RoDRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de d l ~ l t o  ambiental. 2 ed. SBo 
Paulo: RT 2003. 204. LEMOS. Patricia Faga Iglesias. Rapon8abllldlde civil e proteçio ao 

amMente. 2 &. SBo Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, p. 158-162. 
MACHADO, paulo Affonm Leme. Dinlto ambiental bfaSiIeir0. 15' ed. Sa0 Paulo: Malheiros, 

- 

2007, p. 50-2. 
16a DERANI, Cristiane. Qir&o ambiental eC0ndm1~0. 3 ed.. Paulo: Ed. Saraiva. 2008, p. 165-7 
16Q LEITE SAMPAIO jos6 Adbrcio. Prlncípim de dimlto ambiental. São Paulo: De1 Rey, 2003, p. 
7n 
1 u. 
1 70 FIORILLO Celso Antonio pacheco. CU~SO de dimito ambienta1 bfa8ilelro. 9. ed. S8o pauto: 

Saraiva. 2008: p. 49. 



Por fim, o principio da prevenção se aplica aos casos em que se dispóe de 

informaç6es precisas sobre o risco da atividade ou comportamento. Seu objetivo 6 a 

proibiçtio da repeti@o de atividade que já se sabe perigosa. O da precaução, por 

Sua vez, se aplica nas hipóteses de risco potencial, assim entendido um risco 

verossimil que na0 tenha sido integralmente demonstrado nem possa ser 

quantificado em sua extensa0 e efeitos, devido à insuficiência dos dados científicos 

disponíveis.171 

4.4 PRINC~PIOS DO POLUIDOR PAGADOR E 00 USUARIO PAGADOR 

O principio do poluidor-pagador 6 um mecanismo que obriga o poluidor a reparar o 

dano causado por sua conduta, saldando sua dívida para com a sociedade e 

restituindo o meio ambiente a seu estado anterior. Tem por objetivo imputar ao 

Poluidor o custo social da degradação por ele gerado, criando um mecanismo de 

responsabilidade pelo dano arnbiental não somente sobre bens e pessoas, mas 

sobre a natureza."* 

Paulo de Bessa Antunes, ao tratar do princípio do poluidor pagador, leciona que "os 

recursos ambientais como água, ar, em função de sua natureza pública, sempre que 

forem prejudicados ou poluldos, implicam um custo público para a sua recuperação 

e limpeza, assim, este principio busca solucionar esta questao onerando os 
» 173 responsáveis . 

Conforme Patricia Faga Iglecias  emo os,"^ "tal principio tem como maior objetivo 

que as chamadas externalidades ambientais,'" ou seja, os custos das medidas de 

17' LEITE, J O S ~  Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de 
risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, P. 59-63. 

BEZERRA DA SILVA, Núbia Cnstina; SILVA DE FIGUEIREDO, Pamora Mariz: FARIA, Simone 
Alves de. O principio poluidor-pagador B luz da msponsabilldade objetlva: instrumento para o 
alcance do desenvolvimento sustent8vel. In: BENJAMIN, Antonio Herman. (04.). 10 anos da 
Ef O-92: O direito e o desenvolvimento sustentável. Sa0 Paulo: IMESP, 2002, p. 600-1. 
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 11' ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 49. 
LEMOS, Patricia Faga Iglecias. ~esponsabllidade civil e pr0te~a0 ao mel0 ambiente. 2 ed. Sao 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 158- 1 75 por externaljdades os efeitos das relams individuais e coletivas, provenientes 
das escolhas humanas. ~ u d o  aquilo que 8 produzido a partir do poder de manipula@o e 
transfomaçao do homem. Resultados que afetam toda a sociedade e 0 meio independentemente 
dessa COletividade ter ou "ao do proasso que gerou 0s resultedos. O que Onera a todos, 

que decorrente do prece sso privado. BEZERRA DA SILVA, NQbia Cristina: SILVA DE 



Proteção ao meio ambiente repercutam nos custos finais de produtos e serviços cuja 

Produ@o esteja na origem da atividade poluidora. Trata-se da necessidade de 

internalização total dos custos da poluiçãon 

Ademais, saliente-se que o pagamento n8o dá ao usudrio o direito de poluir. Como 

bem ensina Antdnio F. O. ~eltrao,'" "o pagamento pecunidrio e a indenizaçao n8o 

legitimam a atividade lesiva ao ambiente. O enfoque, pois, h4 de ser sempre a 

Prevenção; entretanto, uma vez constatado o dano ao ambiente, o poluidor deverá 

repará-lo. Sofismático, pois, o raciocínio de que 'poluo, mas pago"'. Continua: 
i i 
1 

O Principio do Usuario-Poluidor náo pode ser interpretado de forma a 
ensejar o entendimento de que todos os usu8rios, independente de 
uso ou nao dos recursos hldricos, devam ser cobrados. Naturalmente, 
este principio não visa alijar do consumidor de um bem ambiental 
aqueles economicamente menos favorecidos; deve focar, portanto, na 
cobrança daqueles que utilizam em larga escala os recursos naturais 
em atividades geradoras de riqueza, visto que está sendo utilizado 
um patrimdnio da coletividade em proveito particular. 

De outra banda, o principio do usuário pagador não é uma punição, pois, mesmo 

não existindo qualquer ilicitude no comportamento do pagador, ele pode ser 

implementado. "É um principio voltado B tutela da qualidade do meio ambiente, e 

visa proteger a quantidade dos bens ambientais, estabelecendo uma consci&ncia 

ambiental de uso racional dos mesmos, permitindo uma socialização justa e 

igualitária de seu uso n 177 

Para Marcelo Abelha Rodrigues, os bens ambientais s8o de natureza difusa, e 

sendo o seu titular a coletividade indeterminada, aquele que usa o bem em prejuízo 

dos demais titulares passa a ser devedor desse "empr6stimon, aiem de ser 

responsável pela eventual degradaç80.I~~ Continua o autor referido: 

6 nesse sentido e alcance que deve ser diferenciado do poluidor- 
pagador. A expressão B diversa porque se todo poluidor 6 usudrio 
(direto ou indireto) do bem ambiental, nem todo usu8rio 6 poluidor. O 
primeiro tutela a qualidade do bem ambienta1 e o segundo a sua 

FIGUEREDO, parnora FARIA, Simone Alves de. O princípio poluidor-pagador I luz da 
~pOnSabilldade objetiva: instrumento O alcance do desenvolvimento sustenMvel. In: 
BENJAMIN. Antonio Herman. (org.). 10 anos da ECO-92: 0 direito e O desenvolvimento sustenMvel. . - 

São Paulo: IMESP, 2002, p. 600. 
I'' BELTRAO Antonio F. G. Manual de direito amblental. sã0 ~ a ~ l 0 :  ed. Método, 2008, p. 48-50. 
I n R O D R J ~ ~ É ~ ,  Marcelo Abelha. USO comum e incomum da dgua e princípio do usuhrio 
Pagadw. In: MARQUES, josé Roberto (org.). Sustentabilidade e temas fundamentais de direito 
ambientei. Campinas, SP: ~ d .  Millennium, 2009, P. 360. 
ln RODRIGUES Marcelo Abelha. Element- de direito am~ent.1. 2 ed. sao Paulo: RT, 2003, p. 
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objetivo de elaborar uma nova compreens80 do problema, além de propostas de 

abordagem rea~istas.'~' 

Essa Comissao propds novas normas de cooperação internacional que orientassem 

Politicas e ações internacionais de modo a promover as mudanças que se faziam 

necessárias. No trabalho surgido dessa Comissão, apareceu pela primeira vez, de 

forma clara, o conceito de "Desenvolvimento Su~tentá~ei". 

O relatório "Nosso Futuro Comum", lançado em 1987, também conhecido como 

"Relatório ~ r ~ n d t l a n d " , ' ~ ~  chamou a atençao para a necessidade de um novo tipo de 

desenvohrimento capaz de manter o progresso em todo O planeta e, no longo prazo, 

ser alcançado pelos paises em desenvolvimento e também pelos desenvolvidos. 

0 relatório evidenciou o conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo esse 

documento, o desenvolvimento é sustentável quando satisfaz as necessidades 

presentes sem comprometer a possibilidade de as geraçdes futuras atenderem as 

suas próprias necessidades. 

Alem de ter aumentado a percepção do mundo em relação aos problemas 

ambientais, a comissão de Gro Harlem Brundtland nao se restringiu somente a 

esses aspectos. O Relatório mostrou que a possibilidade de um estilo de 

desenvolvimento sustentável está intrinsecamente ligado aos problemas de 

elimina@o da pobreza, da satisfaç8o das necessidades bdsicas de alimentaçao, 

saúde e habitação e, aliada a tudo isso, a aiterapo da matriz energética, 

privilegiando fontes renováveis e o processo de inovaç8o tecnológica. 

Ao abordar o conceito de desenvoivimento su~tentdvel, Cristiane ~erani'" afiança 

que está intrinseca a seguinte norma de conduta: "modificar a natureza pela sua 

apropriação ou por meio de emissdes, somente quando for para a manutenHo da 

vida humana ou para proteeo de outro valor básico, ou quando for justificada a 

capacidade de se apropriar dos meios Sem danificar a Sua reproduç80n. 

MINIST&~O DO MEIO AMBIENTE Relatório da Comi8sl0 Mundlal sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento: - 

Futuro Comum. Disponível em: <www.meioambiente.gov.br.>. Acesso em: 
f$ de NOV. 2009. 

NOSSO FUTURO COMUM. Relatório da Comhsao Mundial O iiReio Ambiente e 
$ ~ S e n ~ o ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  Rio de Janeiro: Fund.çBo Getolio V a W t  1988. 

DERANI, Cdstiane DinHo ambbnt81 econ6mlco. 3 ed.. SB0 Paulo: Saraiva, 2008, p. 11 1. 



Branca Martins da c ~ ~ ~ ' ~ ~  afirma "que o desenvoivimento sustentável surge-nos 

assim como um imperativo categórico e mostra-se indissociável de uma gestao 

adequada dos recursos naturais". Continua a autora: 

Em linguagem juridica, poder-se-8 dizer que o desenvolvimento 
sustentável visa criar vlnculos intergeracionais com vista a uma 
utiliza@o racional dos recursos ambientais, n4o permitindo o seu 
esgotamento ou a sua deterioração irreversivel. Usando-os de forma 
durável e garantindo a respectiva perenidade por sucessivas 
geraç6es. 

Para Patrícia Faga Iglecias Lemos, o principio deve ser compreendido como um 

conjunto de instrumentos preventivos que possam afetar as práticas econdmicas, 

científicas, educacionais, conservacionistas, buscando a realizaçao do bem-estar da 

sociedade. 183 

Infere-se, portanto, que seu escopo B equalizar, conciliar, encontrar um ponto de 

equilíbrio entre atividade economica e uso adequado, racional e responsável dos 

recursos naturais, respeitando-os e preservando-os para as geraçbes atuais e 

subsequentes. 

4.5.1 O desenvolvimento economico e a proteç8o ambiental 

que os recursos ambientais n8o sao inesgotáveis, tomando-se 

inadmissível que as atividades econdmicas desenvolvam-se alheias a esse fato. 

Cristiane Derani assevera que "procurando ajustar a prática econdmica com o uso 

equilibrado dos recursos naturais, adota o direito a id8ia de desenvolvimento 
1, 184 sustentável . 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo afirma que se busca Com isso 'a coexist6ncia 

handnica entre economia e meio ambiente. Permite-se O desenvolvimento, mas de 

MARTINS D~ CR"Z Branca. ~mnvoMmento ~ ~ ~ t e n t l v e l  0 rrponsabilldade ambiental. In: 
MARQUES Jos6 Robe& (oN.). ~~stentabilidade e temas fundamentais de direito ambienbl. 

SP: ~illennium,'2609, P. 04. 
LEMOS PabIcia Faga Iglecias. ~espon8abiNdade civil e ~ m t e ~ a o  a0 me10 ambiente. 2 ed. S4o 

s u b :  Revista dos Tribunais, 2008, P. 155. 
DERANI Cris*iane DinRo amblenbl econ6mico. 3 ed- S b  Paulo: Saraiva. 2008, p. 155. 



forma sustentável planejada, para que os recursos hoje existentes n8o se esgotem I 
91 185 OU tornem-se inócuos . 

Assim, a grande divergencia entre economia e meio ambiente consiste no fato de 

que a natureza 6 estruturada em eventos ciclicos, ao passo que a economia, em 

comportamentos lineares. Nesse sentido escreve José Ricardo Alvarez Vianna: I 
Enquanto no meio ambiente um determinado comportamento humano 
pode gerar um impacto ambiental, seguindo-se-lhe um efeito em 
cascata passivel de afetar o próprio ser humano, ante a 
interdependencia e interconex80 dos seres e elementos que 
compbem o globo terrestre; na economia o que importa 6 a lei da 
oferta e da procura, a busca de novos mercados. Enfim, o lucro, i 
mesmo que b custa de danos ao meio ambiente, considerados, 
invariavelmente, como externalidades na visao do empresário 
desavisado e descompromissado socialmente. 

É da colisão destes segmentos que se afiguram inúmeros danos ao 
meio ambiente, colocando em risco o equilibrio ecolbgico e a 
sobreviv6ncia das espbcies no planeta, inclusive da humana. Por 
exemplo, na ânsia de reduzir custos e ampliar as margens de lucros, 
o homem, em sua atividade agrlcola, tem procedido ao uso 
indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes, contaminando com isso 
os lençóis freáticos, fonte principal de dgua doce do planeta. Ainda 
nesta seara, o desrespeito As nonas legais que impbem a 
obrigatoriedade das reservas florestais e das matas ciliares, seja por 
comodidade, seja para ampliar o espectro de "produ@on, tem 
contribuido significativamente para o assomamento de rios e erosão 
do solo, qgue tsmb6m colabora e em muito para o desequillbrio 
ecolbgico. 

Nesse contexto, assume-se que a sustentabilidade é condição necessária para o 

crescimento economico. 

David W. pearcei8' "argumenta que o estoque do "capital natural" deve, no mhimo, 

ser mantido constante (e preferencialmente aumentando) enquanto a economia 

Possa cumprir 0s objetivos de satisfaç80 pessoal". 

No mesmo sentido, Consuelo Yatsuda Moromizato ~ o s h i d a ' ~ ~  escreve: "com efeito, 

a proteç8o do meio ambiente n8o 6 Um fim em si mesmo, mas se volta para um 

FIORILLO, Celso Antonio pacheco. Cuno de direito ambiental brasileim 
2008, p. 27. 
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objetivo muito mais amplo e complexo, que B o de assegurar qualidade de vida, com 

d e ~ e n v o I v j m ~ ~ t ~  e c o n ~ m i ~ o ~ i a ~ ,  para as presentes e futuras geramSn. 

Continua a referida autora: 

No entanto a degradação e a p0luiç80 ambienta1 vem ganhando 
dimensões preocupantes e alarmantes, e tornam-se fen6menos cada 
vez mais diversificados, complexo e de diflcil enfrentamento. O que 
se tem atualmente e uma verdadeira orquestração de ataques 
simultaneos e em larga escala à natureza (poluiçao atmosf6rica, 
poluição hldrica, poluição do solo, desmatamentos, perda da 
biodiversidade, caça e pesca predatórias), que, por sua vez, reage e 
contra ataca com violbncia. Basta se atentar para as frequentes 
catástrofes climdticas (inundações, secas, verbes e invernos muito 
rigorosos, incremento do efeito estufa) nas mais diferentes regibes do 
planeta. 

Eduardo Carlos Bianm Bittar'" afirma que "em nome do progresso, conseguiu-se 

regresso tão ilimitado que ameaça colocar a humanidade toda sob uma catastrófica 

e irreversível condição de barbarizaç80n. E prossegue: 

É possivel indagar-se: se a natureza fosse legisladora, ela nao 
escreveria a sua prbpria tábua de direitos?; qual seria o conteúdo 
dessa carta?; nao seria a natureza codificadora de seus próprios 
direitos invioláveis, ao estilo dos direitos humanos?; quem disse que o 
equillbrio ecossistdmico n8o é uma forma de lei?; assim sendo, se a 
natureza tem suas próprias leis, pode o homem viol8-Ias 
impunemente?.lW 

Assim, com o contínuo desrespeito ao meio ambiente, inevit8vel ser8 o 

aparecimento de carestia, fome, sede, doenças, epidemias, mortandade 

generalizada, reproduções virais, cat8strofe naturais, e n8o se pode, com isso, 
Culpar processos naturais de aquecimento, pois os dados desmentem essas 

hip6teses; as alterações produzidas s8o efeitos da a@o do homem moderno. 

Dessas breves considerações pode-se compreender que 6 complexa a situaçao do 

direito ambiental contempor8neo. Ademais, ser6 um grande desafio, na atual ordem 
eCOn(jmica capitalista, a prhtica da sustentabllldade, tendo em vista a diffcil 

Conciliaçao entre desenvolvimento ec~nbmico -~~~ ia l  e pr0te@0 do meio ambiente. 

188 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Direita fundamentalr e me10 ambiente. In: 
MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Tiatado LUSO-Bnsihim de 
zgnldade Humana. 810 Paulo: Quartier Latin, 2008. P. 1131 
. . BITTAR, Eduardo C. B. O direito na ~6.modemldade. 2' ed. Rio de Janeiro: Forense 
uni~erSitdria, 2009, p. 486. 
190 ~ I T T A ~ ,  C. B, O dinko na pós-modrmldade. 2' ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitdria, 2009, p. 495. 



No Sentido da hamonjzação do desenvolvimento eCOndmiCO e da proteção 

ambiental, leciona Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida que "por isso mesmo, 

hoje se tem a correta percepçao de que as questdes ambientais esta0 intrincadas 

Com as questões econdmicas e sociais, e que a efetividade da proteção ambienta1 
n 191 depende do tratamento globalirado e conjunto de todas elas . 

No mesmo sentido, cabe trazer consideraç80 o entendimento manifestado pela 

Ministra Marina Silva na abertura da Conferdncia Nacional do Meio Ambiente: 

Meio Ambiente na0 é um entrave ao desenvolvimento, 6 a garantia de 
um desenvolvimento adequado. A floresta, o pantanal, os rios, o mar, 
nada disso impede o Brasil de desenvolver energia, inddstrias ou 
transportes, de gerar empregos e moradia, de distribuir renda e 
justiça social. Ao contrário, a natureza 6 a fonte de todas essas 
riquezas. Só precisamos aprender a fazer as coisas de modo 
adequado, a tomar o~fuidados necessários, a seguir as leis e a ouvir 
a voz do bom senso. 

Semelhante o entendimento de JosB Ricardo Alvarez Vianna a respeito da 

Sustentabilidade. Senão vejamos: 

Nao se trata, portanto, de cercear a atividade econdmica que tem 
como meta a satisfação das necessidades e aspirações humanas. 
Reconhece-se que no mundo contempotaneo milhares de pessoas 
ainda sofrem de males primdrios, como fome e analfabetismo, vindo, 
por vezes, a óbito quando lhes sBo negados o acesso 4 infra- 
estrutura bdsica na airea da &de. Muito ainda h4 a ser feito de forma 
a plasmar a dignidade do ser humano que se arvora no limiar do 
Sêculo XXI, n8o sendo conceblvel o sobrestamento de novas 
tecnologias, ou a estagnação no desenvolvimento de uma sociedade 
estruturada em economia de mercado. 

No entanto, esse "desenvolvimento" há de ser 'lsustentável", vale 
dizer, deve ser implementado mediante uma vis80 hollstica e 
sistbmica, inserida no complexo indissocidvel que une homem e 
natureza, concretizando entre ambos um convlvio s6brio e saudável, 
ecologicamente equilibrado. propician(g ao homem de hoje e ao de 
amanha, uma sadia qualidade de vida. 

- 
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Dessa forna, sabendo a situaeo atual do direito ambiental natural, conclui 

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida que "6 imprescindível que se desenvolva a 

Consciência ambienta1 em todos os setores e segmentos da sociedade e que o 

ambientalismo seja incorporado ampla e definitivamente ao modo de vida da 
ir 194 Sociedade capitalista contemporanea . 

evidente que para existir desenvolvimento sustent6velB necessdrio que haja uma 

harmonizacão entre a economia e o meio ambiente. Conforme diz FBbio Núsdeo 

'MO há verdadeiro progresso com deterioração da qualidade de vida, e ser6 ilusdrio 
9, 195 

Qualquer desenvolvimento à custa da degradação ecolbgica . 

Como se verifica, a prese~aç8o do meio ambiente torna-se crucial não apenas para 

Que se mantenha o processo de desenvolvimento, mas para que a humanidade, ela 

própria, mantenha-se e subsista. Ademais, "o crescimento ou o desenvolvimento 

economico autossustentados, via equilíbrio ambiental e social, passam a se 

constituir como novos e imperiosos interesses difusos, no sentido de se mostrarem 
i ,  196 inseparáveis das demais categorias de interesses . 

1 94 
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5- 0 DIREITO FUNDAMENTAL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
APLICADO AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARA 

Salienta-se que o tema desenvolvimento sustentdvel e agricultura familiar 6 bastante 

abrangente e complexo. Assim, o estudo desse item tem como finalidade lançar as 

bases da compreensão do desenvolvimento rural sustentável. Menciona-se 

"agricultura familiar no Estado do Pad" porque B neste Estado que se desenvolveu o 

estudo proposto. 

Como j6 referido ao longo do presente trabalho, o tema da conservaçao do meio 

ambiente, hoje em dia, 6 mais do que uma exigência na legislaçao, na verdade 6 

Uma necessidade da vida moderna. Com esse intuito é que a seguir se aborda o 

conceito de agricultura familiar, e, na sequência, fazem-se a análise do 

desenvolvimento rural sustentável, da problemhtica dos espaços protegidos e do 

Projeto de Lei do novo Código Florestal. 

Confome lara ~ l t a f i n , ' ~ ~  a história dos produtores de alimentos no Brasil está ligada 

à diferente trajetória de cinco grupos: indios, negros, mestiços, brancos niio 

herdeiros e imigrantes europeus. Apesar de diferentes, esta0 ligados sob uma 

mesma unidade: a posiçáo secunddria que ocupavam dentro do modelo de 

desenvolvimento do País desde sua origem. 

Nesse contexto enquanto a grande propriedade voltada monocultura de 

eXportaGao recebia estímulos e garantias dos governantes. esse mosaico de formas 

Camponesas ligadas a cultivos alimentares dirigidos a0 abastecimento interno era 

colocado à margem das politicas públicas. 

197 
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Muitas terminologias foram empregadas historicamente para se referir aos 

Produtores de alimentos: camponês, pequeno produtor, lavrador, agricultor de 

Subsistência, agricultor familiar. A substituiçáo de termos obedece, em parte, a 
Própria evolução do contexto social e as transformações sofridas por essa categoria, 

mas é resultado também de novas percepções sobre o mesmo sujeito social. 

Desse modo, agricultura familiar n8o 6 propriamente um temio novo, mas seu uso 

recente, com ampla penetração nos meios acadêmicos, nas politicas de governo e 

nos movimentos sociais, adquire novas significaçoes. 

Portanto, a partir dos anos 90, vem se observando um crescente interesse pela 

agricultura familiar no Brasil. Esse interesse se materializou em pollticas públicas, 

Como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura ~amiliar)'" e 

na criação do MDA (Ministério do Desenvolvimento AgrQrio), aiem do revigoramento 
da Reforma Agrária. 

Para lara ~ l t a f i n , ' ~ ~  a concretizaçao do conceito de agricultura familiar se deve a 
divulgação do estudo realizado no ambito de um convbnio de cooperação tdcnica 

entre a Organizaçáo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Continua a autora: 

O referido estudo define agricultura familiar [...I a partir de tr6S 
caracterlsticas centrais: a) a gestão da unidade produtiva e os 
investimentos nela realizados são feitos por indivlduos que mantem 
entre si laços de sangue ou casamento; b) a maior parte do trabalho 6 
igualmente fornecida pelos membros da famllia; c) a propriedade dos 
meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à familia 
e 8 em seu interior que se realiza sua transmissao em caso de 
falecimento ou aposentadoria dos respons8veis pela unidade 
produtiva. 
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Nesse sentido expressa Maria de Nazareth Baudel ~ a n d e r l e ~ : ~ ~ ~  "a agricultura 

familiar na0 6 uma categoria social recente, nem a ela corresponde uma categoria 

analítica nova na sociologia rural. No entanto, sua utilização, com O significado e 

abrangência que lhe tem sido atribuído nos últimos anos, no Brasil, assume ares de 

novidade e renovaçao". 

A Lei 11 .326 ,~~~ em seu artigo 3O, 1, 11, 111 e IV, trouxe um conceito legal, ao 

estabelecer que: 

Artigo 3O. Para efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 
rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - nao detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais; II - utilize predominantemente maode-obra da 
própria familia nas atividades econbmicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; 

111 - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econbmicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 
empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua familia. 

Como se vá, a fixação legal do conceito de agricultor familiar combina como criterios 

0 tamanho da propriedade, predominancia familiar da mão-de-obra e da renda, e 

gestao familiar da unidade produtiva. Tal delimitaç~o, como n8o poderia deixar de 

ser, 6 abrangente o suficiente para incluir a diversidade de situaç6es existentes no 

Pais. 

5.2 A APLICAÇAO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL A AGRICULTURA 
FAMILIAR 

O atual modelo brasileiro de crescimento econ6mico gerou enormes desequilibrios. 

Por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura, entretanto a misbria, a 

degradaçeo ambiental e a polui@o aumentam dia-a-dia. Diante dessa constata@o, 
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Surge a idéia do ~esenvolvimento Sustentável, que busca conciliar o 

desenvolvimento econ&nico, com o bem-estar social e a preservaçao ambiental. 

Ademar Ribeiro Romeiro202 afirma que "o desenvolvimento para ser sustent&vel, 

deve ser apenas economicamente eficiente. mas também ecologicamente 

prudente e socialmente desejável". Passa-se a enfatizar os aspectos sociais, 

econ6micos e ambientais do processo de desenvolvimento sustentável. 

Do ponto de vista econ&mico, a sustentabilidade implica que a unidade de produção 

Obtenha produtividade e rentabilidade que assegurem a sua permanência no 

mercado. 

No aspecto ambiental, a sustentabilidade implica o controle no tempo da degradação 

do solo, da flora e da deterioração na qualidade das águas, o que significa, entre 

outros aspectos, o controle da erosão, da salinização, do uso de fertilizantes e 

defensivos que possam vir a afetar os lençóis freáticos. Sustentabilidade se refere 

não somente ao que o ser humano pode ganhar, mas à maneira como pode ser 

mantida decentemente sua qualidade de vida. 

Tratando-se de agricultura sustent8vel, não existe uma definiçao clara. única. que 

Possa ser aplicada a esse conceito, sem ressalvas. A agricultura sustent6vel nao 

constitui algum conjunto de pr8ticas especiais, como o "pacote tecnológico" da 

revoluç8o verde. 

De acordo com Santos ef pode-se, no entanto, denominar de agricultura 

sustentável 0s sistemas produtivos que conservem os recursos naturais e forneçam 

produtos mais saudáveisl sem comprometer os niveis t e~n0 lóg i~0~  J& alcançados de 

SeguranFa alimentar, que na0 prejudiquem o meio ambiente e a saúde. Continuam 

0s referidos autores: 

Neste sentido, sao necessárias açbes que visem recuperar as áreas 
degradadas existentes, isto 6, ter para com estas 8reas uma politica 
de extensa0 rural cujo foco seja redirecionar as praticas agricolas 
inadequadas, de forma a promover O bem-estar da populaç80 e, 

202 ROMEIR~ Ademar Ribeiro. ~ e i o  ambiente e dinilmica de Inovaçdes na agricuttun. SBO 
~$UIO-  ~ n n a b i i m ~ .  FAPESP. 1998, P. 248.  SANTO^, Rosinete Batista; NETO, Francism Antonio; CURI, Rosires Catao; CURI. Wilson Fadlo. 

e o uso de tecnologia multicritbrio em bacia 
?esenvolvirnento sustentável: agmmKB familiar N. jul. 2001, p. 61-78. Dispon,ve, em: hidr~g6fica. 9 Sociedade* 
Cwww.ppgte.ct.utfpr.edu.br.>. Acesso em: l2 fev. *O1 



especificamente, a melhoria socioecondmica da categoria de 
agricultores(as) de base familiar. 

Tal poiítica deve não só conduzir a promoção da sustentabilidade nas 
Oreas que vierem a ser exploradas, mas tamMm a promwo da 
articulaçao entre o Governo e sociedade civil, descentralizando as 
responsabilidades e fortalecendo a agricultura familiar. 

AS alternativas de manejo agricola sustentável permitem a 
minimização de danos ambientais, que esbarram muitas vezes em 
interesses econ%micos distintos e nem sempre estão associadas a 
uma sustentabilidade social. Ou seja, impde-se "sustentabilidade" 
mais pelo aporte da questao ambienta1 do que pelo lado da justiça 
social. 

Algumas diretrizes gerais que conseguem reunir grande parte dos interesses em 

torno de um modo alternativo de produçilo podem ser elencadas como: incentivo à 

substituição dos sistemas produtivos simplificados ou monoculturais por sistemas 

rotacionais diversificados; a reorientaçao da pesquisa agropecuária para um enfoque 

sistêmico, incluindo aí o fortalecimento da agricultura familiar. 

Agricultura sustentável é o manejo dos ecossistemas agrícolas de modo a manter e 

ampliar sua produtividade, a qualidade do ambiente (ar, água e solo), a diversidade 

biológica e da paisagem, e a qualidade de vida das pessoas envolvidas - agora e no 

futuro - com as funçdes ecol6gicas, econdmicas e sociais do meio rural. 

Com esse entendimento, afirma Stephen R. ~ l iessrnan*~ que, para ser considerada 

sustentável, a agricultura deverá: 

ter efeitos negativos mlnimos no ambiente e nao liberar substancias 
tóxicas ou nocivas na atmosfera, Bgua superficial ou subterrânea; 

. preservar e recompor a fertilidade, prevenir a erosao e manter a 
saúde ecológica do solo; 

. usar água de maneira que permita a recarga dos depbsitos 
aquiferos e satisfazer as necessidades hldricas do ambiente e das 
pessoas; 

. depender, principaktIeflte, de recursos de dentro do 
agroecossistemas, incluindo comunidades próximas, ao substituir 
insumos externo por ciclagem de nutrientes, melhor conservam e 
uma base ampliada de conhecimento ecológico; 

. trabalhar para valorizar e conservar a diversidade biolbgica, tanto 
em paisagens silvestres quanto em paisagens domesticadas; 
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garantir igualdade de acesso a práticas, conhecimento e tecnologias 
agrícolas adequados e possibilitar o controle local dos recursos 
agrícolas. 

Portanto, temos que a produção agrícola familiar apresenta características que 

mostram sua força como local 'privilegiado ao desenvolvimento de agricultura 

sustentável e possível, em função de sua tendência à diversificação, a integração de 

atividades vegetais e animais além de trabalhar em menores escalas. 

5.3 OS ESPAÇOS PROTEGIDOS: INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Visando a tutelar o meio ambiente e 0s recursos naturais existentes nas 

propriedades, estejam elas localizadas em zona urbana ou rural, o legislador instituiu 

no ordenamento jurídico pátrio, espaços territoriais especialmente protegidos, cada 

qual com características específicas, entre eles a Area de Preservação Permanente, 

a Reserva Legal. Também instituiu 0 Zoneamento Ecológico Protegido, cujo estudo 

se apresenta a seguir. 

NOS termos do artigo 2' da Lei Federal 4.771165,~~~ alterada pela Lei Federal 

7.803189, conhecida como Código Florestal, Ares de Preservação Permanente t3 a 

área, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambienta1 de preservar 0s 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger 0 solo e assegurar o bem-estar das populaçóes 

humanas. 

Em conformidade com a definição legal de florestas de preservação, insta salientar 

que não estão abrangidas somente as florestas, mas também as demais formas de 

vegetação nativa, primitiva ou vegetação existente sem a intervençao do homem. 

já a Reserva Legal, na definição do artigo 16' da mesma Lei, é a área localizada no 

interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de Preservação 

Permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 

*O5 BRASIL. Lei 4.771165. Institui o Código Floresta. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso 
em: 12 fev. 201 0. 



à reabilitação dos processos e ~ ~ l ó g i ~ ~ ~ ,  à conSen/aÇão da biodiversidade e ao 

abrigo e proteção da fauna e flora nativas. 

As Areas de Reserva Legal Florestal somente incidem sobre o domínio privado e 

decorrem de normas legais que limitam o direito de propriedade, da mesma forma 

que "as florestas e demais formas 'de vegetação permanente", previstas também no 

Código Florestal. 

Em conformidade com o art. 1 6 O ,  § 301 do Código Florestal, para a manutenção da 

Area de Reserva Legal em pequena propriedade ou posse rural familiar podem ser 

computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos 

por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com 

espécies nativas. 

O zoneamento ecológico econômico Ou ZOneamento  ambienta^,^" instrumento da 

Polltica Nacional do Meio ~mbiente,*'' consiste em procedimento de divisa0 de 

determinado território em áreas onde "se autorizam determinadas atividades ou se 

interdita, de modo absoluto Ou relativo. 0 exercício de outras", *O8 em razao das 

caracteristicas ambientais e sócio-econdmicas do local. 

Por sua vez, Bertha K. Becke?Og define o zoneamento ecol6gico-econômico como 

"instrumento de gestão sustentável do território e de ajuste entre as diversas esferas 

da administração pública e com o set0r privado". 

Pelo zoneamento ambiental são instituídos diferentes tipos de zonas nas quais o 

Poder Público estabelece regimes especiais de USO, gozo e fruição da propriedade 

na busca da melhoria e recuperação da qualidade ambiental e do bem-estar da 

população. 2'0 

20s importante ressaltar que ambas expressbes, ou seja, zoneamento ambiental e zoneamento 
eco~~gico-~conbmicO, devem ser entendidas Como sindnimas. 
207 BRASIL. Art. gO, 11 da Lei 6.93811981. Estabeleceu a política nacional do meio ambiente. 
Djsponlvel em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 12 fev. 2010. 
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A regulamentação desse instrumento se deu pelo Decreto 4297, de 10 de julho de 

2002, que estabelece os critérios para o zoneamento ecológico-economico - ZEE do 

Brasil, ou seja, um zoneamento de abrangência nacional. 

A definição legal do zoneamento ambiental encontra-se no art. 2O do referido 

decreto, que o descreve como sendo "instrumento de organização do território a ser 

obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e 

privadas", estabelecendo "medidas e padrões de proteção ambiental" com vistas a 

"assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hidricos e do solo e a conservação 

da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 

condições de vida da população"211. 

O parágrafo único do artigo 3' do mesmo decreto institui que ao distribuir 

espacialmente as atividades econômicas, o zoneamento ambiental levará em conta 

a importância ecológica, as potencialidades, limitações e fragilidades dos 

ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do 

território, podendo, até mesmo, determinar, sendo o caso, que atividades 

incompatíveis com suas diretrizes gerais sejam relocalizadas. 

Segundo Paulo Affonso Leme  achado,^" é importante que o zoneamento passe 

por um debate amplo e aberto, visto que 0 concerto das vontades individuais, em 

que todos os setores poderão expressar seus pontos de vista, contribuirá para que o 

desenvolvimento local se faça sem agressão aos recursos naturais. 

O zoneamento ambienta1 é um instrumento técnico e político, dinâmico, que tem 

como objetivo principal fornecer aos setores públicos e privados informações 

necessárias para o planejamento racional de um território, além de ser mais um 

instrumento para preservação e proteção ambiental. 

Portanto, seguramente é um instrumento que pode contribuir de forma substancial 

para que sejam adotadas soluções de proteção ambiental e de desenvolvimento que 

considerem a melhoria da qualidade de vida da população e a redução dos riscos de 

perda do patrimônio natural na esfera local, regional e nacional. 

*I1 BRASIL. Decreto n. 4.29712002. Institui critbrios para o Zoneamento Ecológico-EconOmico 
do Brasil. Disponível em: www. planalto.gov. br. Acesso em: 12 fev. 201 0. 
2'2 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Dlrelto ambiental brasileiro. São Paulo, Malheiros, 2003, p 
182. 



5.4 O PROJETO D O  NOVO CÓDIGO FLORESTAL E A SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Este item tem como finalidade mencionar as  principais propostas para mudança d o  

Código Florestal. Faz-se mister assinalar que o estudo será feito de forma pouco 

profunda, pois as inovações, ainda, nao sao definitivas. 

Dessa forma, atualmente está e m  discussão no  Congresso Nacional a aprovaçao do 

novo Código Florestal. Nesse debate destaca-se a necessidade de conservaç80 de 

áreas de vegetação nativa, bem como a pressão para a incorporação de novas 

áreas ao processo produtivo. 

Conforme a Agência Cdmara, até o fechamento desta pesquisa, esta0 em análise na 

ComissBo Especial da Câmara dos Deputados 11 propostas sobre o novo Código 

Florestal, a 

PL 1876199, revoga o Cbdigo Florestal e altera a legislação ambienta1 
do Pais. 

PL 4524104, altera o C6digo Florestal com preferencial reposição 
mlnima de 50% de especies nativas. 

PL 4091108, regulamenta o uso de espbcies exóticas na 
recomposiç~o da reserva legal em propriedades rurais, alem de 
permitir o uso de sistemas agro-florestais para recompor essas áreas. 

PL 4395108, amplia a aplicação de sanções nos crimes contra a flora. 

PL 4619109, determina as condiçbes para a recomposição das áreas 
de preservação permanente (APPs) desprovidas total ou parcialmente 
de vegetaçao nativa dentro de propriedades rurais. 

PL 5226109, dispõe sobre a proteção das florestas e outras formas de 
vegetação. 

PL 5367109, institui o Código Ambienta1 Brasileiro e revoga o C6digo 
Florestal. 

PL 5998109, altera regras sobre a proteção das florestas, dreas de 
preservação permanente e as áreas de reserva e uso sustentável. 

'I3 Brasil. Camara Federal. Projetos de Leis. Disponivel em: ~www.camara.gov.br>. Acesso em: 16 
mar. 2010. 



PL 6238109, institui a Lei Ambienta1 Rural Brasileira, compensando os 
produtores rurais pelos serviços ambientais prestados e revoga o 
Código Florestal. 

PL 6313109, concede anistia por um período de 10 anos às multas, e 
demais acr6scimos legais, previstas na legislação ambiental 

PL 6732110, altera o Código Florestal e a legislaçao referente a área 
de preservaçao permanente e a reserva legal. 

Nesse sentido, pendências em torno da delimitação de Areas de Preservação 

Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) têm causado calorosos debates na 

sociedade brasileira, principalmente envolvendo proprietários rurais, órgãos de 

proteçáo ambiental e instituiçaes ambientais. De um lado os propriethrios rurais 

interessados em expandir a utilização de suas terras, de outro as instituiçbes e 

órgãos ambientalistas interessados em garantir o cumprimento das leis referentes a 

este assunto. 

De acordo com o Código Florestal em vigor, em forma de reserva legal, 

propriedades rurais na Amazonia devem manter 80% de sua área como floresta. Já 

em forma de área de preservação permanente, o atual Código obriga a preservação 

de no mínimo 30 metros ao longo de cursos d18gua, de 50 metros de raio ao longo 

de nascentes e no topo de morro, monte, montanha e serra.214 

Dentre os Projetos de Leis do novo C6digo Florestal, varias mudanças foram 

apresentadas, entre elas podem-se elencar como principais: 2'5 

- a regulamentação do uso de espécies exóticas na recomposição da reserva legal 

em propriedades rurais, além de permitir O USO de sistemas agro-florestais para 

recompor essas áreas; 

- a determinago da largura da mata ciliar necessária para a efetiva proteção dos 

cursos d'água; 

- a possibilidade do uso econ6mico das áreas de proteçao para determinadas 

finalidades. 

*I4 BRASIL. Lei 4.771165. Institui o Código Floresta. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso 
em: 13 fev. 2010. 
215 BRASIL. Carnara Federal. PL 1876199; 5367109 e apensos. Disponível em: - 

<www.camara.gov.br>. Acesso em: 16 mar 2010. 



- o estabelecimento de critérios técnicos para a escolha de áreas de proteçao e da 

extensa0 necessária dessas Breas para que elas cumpram sua funçao atraves da 

realização do Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE); 

Assim, dispõe o artigo 48 do Projeto de Lei que compete ao Poder Público Estadual 
elaborar o Zoneamento EconBmico Ecológico (ZEE) em ate 3 (trgs) anos a partir da 
publicação da 

Como jb se disse alhures, o ZEE consiste em um estudo detalhado das condiçbes 

naturais e econdmicas do território estadual, levando em conta criterios tecnicos e 

econômicos para definir as Areas que devem ser protegidas. 

Nessa proposta, como se vê, as áreas chamadas de resewa legal poderao ser 

aumentadas ou diminuidas conforme os resultados obtidos por meio dos estudos 

técnicos elaborados pelos Estados. 

Vale ressaltar que a legislação ambienta1 brasileira deve servir para disciplinar o uso 

de Areas e recursos naturais e, ao mesmo tempo, permitir o crescimento economico 

de maneira sustentável, beneficiando toda a coletividade. 

É nesse contexto que "ambientalistas" e "ruralistas" tentam conciliar produç8o e 

presewaçao no Projeto do novo Código Florestal, acordo que nao se concretizou até 

o fechamento desse estudo. 

'I6 BRASIL. Camara Federal. Artigo 48 do Projeto de Lei 536112009. Disponível em: 
<www.camara.gov. br>. Acesso em: 13 fev 201 0. 



6 MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA DE CAMPO 

Este trabalho foi realizado a partir de informaçóes coletadas na pesquisa de campo. 

O estudo utilizou-se da cultura do dendezeiro e concentrou-se nos produtores do 

projeto de agricultura familiar loc~lizado na comunidade de Araual, municfpio de 

Moju, Estado do Pará. 

Objetivando a maior quantidade possível de informações, realizaram-se dois 

deslocamentos ao projeto de plantio de dendê (dezembro12009 e janeirol2010). 

Nesse item será justificado o porquê da escolha do Estado do Pará e do plantio do 

dendê como focos da pesquisa e como foram obtidos os dados da implementaçao 

do desenvolvimento sustentável. 

6.1 O ESTADO DO PARA COMO BASE PARA A PESQUISA DE CAMPO 

6.1.1 Histórico da região 

O Estado do Pará está localizado na regiao Norte do território brasileiro. É o 

segundo maior Estado brasileiro em área, sendo, neste aspecto, superado somente 

pelo Amazonas. Belem é a sua capital e a cidade mais populosa do Estado. Sua 

superfície é de 1.247.689,515 km2, representando mais de 16% do território 

nacional. A composição da economia do estado do Pará é diversificada, baseando- 

se no extrativismo (mineral e vegetal), na agricultura, na pecudria e também na 

indústria. Entre os produtos cuja produção mais se destaca encontram-se a laranja, 

a cana-de-açúcar, o milho, a pimenta-do-reino, o arroz, a mandioca, o cacau, o 

feijão, frutas silvestres, palmito e coco dendQ. 
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6.2 A CULTURA DO DENDEZEIRO NO ESTADO DO PARA 

O dendezeiro ou palma (Elaeais guineensis Jaquim) é uma palmeira originária da 

costa oriental da Africa (Golfo da GuinB), sendo encontrada em povoamentos 

subespontheos desde o Senegal até Angola. O óleo originário desta palmeira, o 

azeite de dendê, consumido há mais de 5.000 anos, foi introduzido no continente 

americano a partir do século XVI, coincidindo com o início do tráfico de escravos 

entre a Africa e o ~ ras i l .~ "  

Os fatores climáticos de maior importância para o cultivo do dendezeiro s8o chuva, 

horas de brilho solar e temperaturas máximas e mínimas. Portanto, perfeitamente 

adaptável ao Estado do Pará. 

Assim, escolheu-se a cultura do dendezeiro por representar um grande potencial 

para a produção de energia renovável, além do aspecto ambiental, possibilitando a 

recomposiçao de espaço florestal em processo adiantado de degradaçao, por 

"florestas de cultivo", capazes de contribuir para a redução do efeito nocivo ao meio 

ambiente. 

6.3 A AGROPALMA E O CULTIVO DE DENDÊ EM AREA DE AGRICULTURA 

FAMILIAR 

A Companhia Refinadora da Amazbnia (AGROPALMA)~'' é a responsável pela 

extraçao do óleo de palma na região do Pará. A empresa constituiu várias parcerias 

com agricultores locais. No programa de agricultura familiar, em parceria com 0s 

Governos Estaduais e Municipais, 150 famílias da comunidade de Arauai, município 

de Moju, estão sendo beneficiadas, e foi nessa comunidade que se desenvolveu a 

pesquisa de campo deste trabalho. 

217 CEPLAC - Comiss4o Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Diçpon[vel em: 
<www.ceplac.aov.br>. Acesso em 01 dez. 2009. 
2ra AGROPALMA - Companhia Refinadora da Amazdnia. Disponivel em: <www.agropalma.com.br>. 
Acesso em 01 dez. 2009. Assim, todas as considerações feitas, em relação à empresa Agropalma, 
foram extraidas deste site. 
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6.4 METODOLOGIA PARA OBTENÇAO DOS DADOS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE 

Uma vez informado o local e com quem se executou o estudo, foi determinado o 

método de pesquisa - o estudo qualitativo. Cabe destacar que a pesquisa de cunho 

qualitativo envolve a "[ ...I obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, 
11 219 dos participantes da situação em estudo . 

6.4.1 Análise Empírica 

6.4.1.1 Natureza da pesquisa e delineamento do estudo 

O estudo procurou analisar a implementação do desenvolvimento sustenthvel. Para 

isso foi usada a pesquisa de campo, escolha essa realizada por vários motivos, 

dentre eles, a maior proximidade dos agentes envolvidos na cadeia de produção do 

dendê. 

A questao de pesquisa deste estudo busca explicar "como" a agricultura familiar 

participante do projeto de plantio do dendê na comunidade de Arauaí está sendo 

beneficiada. Assim como a impiementação da pr0teÇá0 e recuperação ambienta1 

daquela região. 

Na parte empírica do projeto, pretendeu-se analisar especificamente o impacto do 

cultivo do dendezeiro para a agricultura familiar do município de Moju, estado do 

Para. Procurou-se levantar evidências, exclusivamente sob 0 aspecto da agricultura 

familiar, de modificaç6es nela introduzidas no que tange aos elementos formadores 

do conceito de sustentabilidade. 

219 GODOY, A. S. Estudo de caso qualitativo. In: GODOI, C. K.; MELLO, R. B.; SILVA, A. B. (org.) 
Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estrategias e metodos. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 125. 
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Estudo de Caso 

Para alinhar a parte empírica com o problema de pesquisa, foi estabelecida uma 

investigação sob a denominação de "estudo de caso", sob as perspectiva 

interpretativa e avaliativa. O aspecto interpretativo foi necessário para uma rica 

descrição do fenômeno de estudo; por fim, por meio do aspecto avaliativo procurou- 

se apreciar as modificações ocasionadas na agricultura familiar ap6s a 

implementação da parceria Agropalma/governo estadual para o cultivo da palma.221 

Entrevistas 

Na pesquisa qualitativa adotam-se análise documental, observação e entrevista. A 

entrevista tem como objetivo a obtenção de informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. A entrevista tambem 

aprimora questionamentos inicialmente elaborados, agregando informaçoes 

pertinentes ao estudo anteriormente não identifica da^.^^^ 

No presente trabalho, a realização de entrevista aparece como um metodo 

importante para a coleta de informações. Dessa forma, a entrevista viabiliza o 

levantamento de dados primários. 

As entrevistas foram conduzidas por meio de um formul8rio previamente elaborado. 

"Formulário" é o nome geral usado para designar uma coleção de questões que são 

formuladas e cujas respostas são anotadas por um entrevistador, no momento da 

entrevista. O formulário permite vários tipos de escalas para medir atitudes e 

opiniões. Por esse meio, pode-se transformar uma série de fatos qualitativos em 

uma série de fatos quantitativos. 

Quanto à forma, as perguntas que compbem O formulário são classificadas como 

perguntas fechadas de múltipla escolha. Mas também integram o formul&rio 

perguntas-mostruário, perguntas de avaliação e perguntas sobre a intençao. Outras 

221 GODOY, A. S. Estudo de caso qualitativo. In: GODOI, C. K.; MELLO, R. B.; SILVA, A. B. ( o ~ ~ . )  
Pesquisa qualitativa em estudos ~rganizacionais: paradigmas, estratkgias e metodos. sao Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 127. 
222 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 7. ed. S& Paulo, 2008. 
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~QNTE: Tnntini, 11h Saes ( n b  publicado). 

Levantamenta de dados secund8rios 

Para a determinação das características da regi80 (comunidade de Arauai - Moju- 

PA), foram utilizados dados secundlrios. 01 dados wcundlrios wlabonnm p r n  

complementar e ~0nfifTnar as inf0fTnWW fCN'neddris pelos agente8 entrevistados. 

por fim, os diversos dados secundmos disponibilizados por institutos de pesquisa e 

o r g i i n i a ~ W  do sistema agroindustrial da biomssm auxiliam na elabora@o da 

descflç8o do programa da agricultura familiar. As principais fontes de dados 

secundhrios utilizadas foram AGROPALMA. IBGE, MDA E INCRA, que empregam 



dados dos censos agropecuários para traçar a evolução da produçao no Brasil e a 

caracterização das regiões. 

Análise das informações 

Robert Yin afirma que a prioridade para a interpretação dos dados E! ter uma 

estratégia analítica geral com uso de ferramentas, as quais são extremamente úteis 

para considerar as evidências, produzir conclusões analíticas convincentes e 

eliminar interpretaçdes alternativas.224 

A interpretação analítica geral dos dados foi realizada com o auxílio de tabelas, 

quadros e gráficos, para facilitar a visualizaçao das diferenças ou semelhanças entre 

as áreas cultivadas e os indicadores de sustentabilidade. 

224 YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
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7.1 ASPECTOS GERAIS 
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deM num prlodo que compmde 5 10 ~4'10s (gM8co 3). 
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renda existente srn koe das condI#es da agricwItwm familiar wquda regao. 
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satisfaüjrios quanto ao des~nvohrimento econbmico. 

7.3 PRESERVAÇAO AMBIENTAL 

Uma vez que o pmmnta trabalho b n M m  se empenha em realizar u m  an41im de 

viabilidade da proteçlio ambienta1 do pbntio do d a i ) ,  os p m d u b  foram 

ncupíngCio de &mo di 
rural familiar. 0 s  espaço8 protegidos dividemse m Ra~etvta8 Le~ais e h de 



Preservação Permanentes, ambos destinados manutenção da biodiversidade 

(materias já tratadas no item 05). 

A Lei n. 9.98512000, em seu art. 1°, inciso III, recepcionou o conceito normativo de 

diversidade biológica estabelecido pela Convenção sobre Diversidade Biológica, 

artigo 2O: 

Diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas 
as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecolbgicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de especies, entre espbcies e de ecos~ i s t emas .~~~  

Portanto, os indicadores relativos proteçao da fauna e da flora foram unidos sob a 

expressão "proteção da biodiversidade", porque ela inclui os dois fatores de análise. 

Os agricultores da regi80 entrevistada foram questionados sobre a existência de 

área não cultivada e destinada à preservaçao da vegetaçao e a localização dessa 

Cirea, a fim de se verificar em qual categoria ela se enquadraria - no conceito de 

Area de Preservação Permanente ou de Reserva Legal. 

O gráfico abaixo demonstra que 83% dos produtores responderam que não 

possuem Area de preservaç80, ou seja, utilizam toda a área da propriedade para o 

plantio. 

227 BRASIL. Institui o Sistema Nacional de Unidades de ConservaçBo da Natureza. Lei no 9.985, 
de 18 de julho de 2000. Disponlvel em: <http:llwww.planalto.gov.br>. Acesso em: 01 MAR 2010. 
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CONSIDERAÇ~ES FINAIS 

O objetivo deste item é concluir o estudo desta dissertação, fornecendo resposta 

coerente à pergunta-problema apresentada. Para tanto, faz-se necessário retomar o 

questionamento que deu origem ao trabalho da pesquisa: "o cultivo do dendezeiro 

poderá colaborar para a implementação do desenvolvimento sustentável no Estado 

do Pará?". 

Como já tratado ao longo do trabalho, o debate sobre o meio ambiente emerge no 

século XXI como uma discussão acerca da qualidade de vida, não tratando apenas 

de rios poluídos, desmatamentos e derramamento de petrbleo, mas também da 

atual idéia de progresso (alta tecnologia aliada a uma postura consumista). 

Assim, em nome de um suposto progresso economico e da geração de empregos, a 

floresta vem abaixo, quase sempre sem se levar em conta as questões ambientais. 

Portanto, busca-se, assim, por meio da agricultura integrada, o caminho do 

desenvolvimento, harmonizando os recursos da terra com os valores humanos. 

Faz parte deste arremate a busca por modelos alternativos de desenvolvimento, que 

s6 serao efetivos, caso se desenvolva a consciência ambienta1 em todos os setores 

e segmentos da sociedade e que o ambientalismo seja incorporado ampla e 

definitivamente ao modo de vida da sociedade capitalista. 

Nesse contexto e diante dos resultados alcançados e apresentados com a 

experiência do projeto de dendê na comunidade Arauai, pode-se responder à 

questão formulada no inicio do item. 

Os indicadores de sustentabilidade econamica resultantes dos estudos na região de 

Moju destacaram a cultura do dendê como Uma oportunidade para obter 

desenvolvimento e gerar receitas para 0s produtores familiares. 

0 s  agricultores familiares não enfrentam problemas relacionados ao cultivo do 

dendê, e estão agregando renda com a venda para a empresa produtora de 

biodiesel. notbria a melhoria da qualidade de vida, por meio da consecuH0 da 

autossuficiência alimentar da famllia na comunidade de Arauai. 



Portanto, os indicadores de sustentabilidade economica apresentam resultados 

positivos após a implantação do plantio de dendê. 

Entre os resultados dos indicadores ambientais destacam-se os seguintes. Os 

espaços protegidos no projeto Arauaí, em sua maioria, são de reservas legais, em 

virtude da forma de aquisição da propriedade. No título é obrigatória a averbação da 

área de reserva legal. O projeto apresenta uma área expressiva de 4.500 hectares. 

Desse total 3.000 hectares são destinados à Reserva Legal. 

Verificou-se que os agricultores do projeto usam corretivos de solo semestralmente, 

tendo sido esse fator apontado como favorável, pois a presença de alguns nutrientes 

no solo correlaciona-se com a quantidade da produção. Assim, contribuem 

indiretamente para a melhoria do solo. Esse indicador ambiental deriva do contrato 

entre a empresa parceira e os agricultores, no qual consta cláusula obrigatória de 

oferecimento de assisthcia técnica. 

Ainda, no que tange ao pilar ambiental do desenvolvimento sustentável, os 

indicadores apontam que o dendê traz benefícios como a diminuição dos 

desmatamentos e maior taxa de infiltração pluvial, evitando a erosão do solo e 

promovendo a recarga de todo o sistema pedológico, além da possibilidade de 

sequestrar carbono.229 

Portanto, o cultivo do dendezeiro é viável para um desenvolvimento sustentável por 

ter um forte apelo ecológico, por apresentar baixos níveis de agressão ambiental e 

por oferecer alto nível de adaptabilidade aos solos da Amazonia. 

229 SEQUESTRO DE CARBONO. Disponivel em: <htt~://super.abril.com.br>. Acesso em: 03 mar 
2010. É a absorção de grandes quantidades de gás carbonico (C02) presentes na atmosfera. A 
forma mais comum de sequestro de carbono é naturalmente realizada pelas florestas. Na fase de 
crescimento, as árvores demandam Uma quantidade muito grande de carbono para se desenvolver e 
acabam tirando esse elemento do ar. Esse Processo natural ajuda a diminuir consideravelmente a 
quantidade de C02 na atmosfera: cada hectare de floresta em desenvolvimento B capaz de absorver 
nada menos do que 150 a 200 toneladas de carbono. I? por essas e outras que o plantio de árvores 6 
uma das prioridades para a diminuição de poluentes na atmosfera terrestre. "A recuperaçao de áreas 
plantadas, que foram degradadas durante décadas Pelo homem, é uma das possibilidades mais 
efetivas para ajudar a combater o aquecimento global. 



Contribuições 

Atualmente se tem a correta percepç8o de que as questões ambientais est8o 

intrincadas com as questões econhicas. Dessa forma, o estudo, satisfatoriamente, 

demonstrou que o cultivo do dendê 6 viável para a implementação do 

desenvolvimento sustentável. 

A floresta primária é insubstituível e evitar o desmatamento seria a melhor solução. 

Entretanto, o desenvolvimento sustentável da Amazônia deve articular a 

conservação da sua grande reserva de recursos naturais, especialmente a 

biodiversidade, com o crescimento da economia, de modo a gerar emprego e renda 

para favorecer o bem-estar e a qualidade de vida da população que lá vive. 

O estudo realizado em parte servirá para que outros pesquisadores e ate mesmo o 

Poder Público realizem levantamentos em outras regiões para que possam implantar 

projetos idênticos . 

Diante da pesquisa realizada, parece coerente reafirmar que o dendezeiro pode ser 

usado como planta de reflorestamento, haja vista possuir folhas fortes e compactas, 

que oferecem suficiente proteção ao solo abaixo delas contra a erosao causada 

pelas chuvas, consubstanciando-se em importante agente para a conservaçao dos 

recursos naturais. 

Importa dizer também que, acima de tudo, este estudo contribui para a 

demonstração de que a proteção ambienta1 não é um entrave ao desenvolvimento 

econômico. Requer somente que se tomem os cuidados necessários quando 

envolver o meio ambiente. 

Assim, destaca-se que, embora o programa da agricultura familiar participe com um 

percentual mínimo na cadeia produtiva do dendê e este n80 vá resolver todos os 

problemas ambientais, ele oferece importante contribuição para o aumento da renda 

dos produtores, para a redução do desmatamento e para a recuperação do solo 

degradado no Estado do Pará. 
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