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O tempo é uma abstração da racionalidade 

humana que os demais animais desconhecem. 

Nesse sentido, o futuro é uma metáfora 

idealizada de sua espiritualidade a fim de 

periodizar sua existência e confortá-lo de que 

ainda há tempo; tempo de chamar à existência 

a geração futura porque o amanhã, em 

verdade, se chama hoje. (O autor.) 



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação aborda a segurança pública em uma análise socioambiental como proteção do 

indivíduo em grandes projetos econômicos que modificam e impactam o cotidiano da 

comunidade. Em decorrência do projeto, além das alterações físico-ecológicas, há uma 

mudança social no ambiente artificial da população no que concerne aos índices de violência 

e criminalidade, impactando acentuadamente o cotidiano e costumes locais. O crime é um 

fenômeno social, logo, passível de ser controlável. Diferente dos fenômenos da natureza; o 

comportamento é produto da interação entre o individuo e o ambiente em sentido lato, o 

poder público e o empreendedor devem garantir o bem-estar da população. Para tanto, busca-

se a revisão do socioambientalismo com a finalidade de definir sua amplitude como garantia 

do indivíduo não somente em comunidades tradicionais, como noutro ambiente comunitário 

em que se vive, reafirmando os direitos fundamentais e as peculiaridades dos direitos de 

titularidade difusa. O objetivo geral é analisar a segurança pública sob a ótica 

socioambientalista, especificamente, quando da instalação de grandes empreendimentos que 

impactam de forma acentuada a qualidade de vida na comunidade, e que não está 

suficientemente contemplada no Estudo de Impacto Ambiental. Trata-se de uma pesquisa do 

tipo bibliográfica e exploratória. Sobressai-se desta pesquisa o estudo do meio ambiente em 

interação multidisciplinar com o indivíduo social a partir da análise de casos concretos em 

municípios mineiros, onde, o período de instalação de grandes projetos econômico-

ambientais, demonstra, na prática, a evolução abrupta do fenômeno criminal e seu impacto 

sociocultural. Conclui-se que, sob a bandeira do desenvolvimento local e regional, a pressão 

consequente do projeto na segurança pública é uma das causas de desestabilização nas cidades 

interioranas, sem a devida contemplação dessa variável do impacto ambiental, emergindo 

assim, o direito socioambiental da população atingida pela instalação do empreendimento. 
 

Palavras-chave: Constituição. Direitos difusos. Segurança Pública. Socioambientalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette recherche se concentre sur la sécurité publique dans les communautés selectionées pour 

l'étude, dans l'Etat de Minas Gerais, dans le cadre de l'installation de projets qui pourront 

favoriser des améliorations d'environnement modifiant le quotidien de ces communautés. Ces 

projets provoquent des modifications relatives au niveau physique-écologique où ils sont 

installés ainsi que des modifications qui influent sur l'augmentation des indices de criminalité, 

car ils sont porteurs des changements dans le quotidien et les coutumes locales. Pour analyser 

cette situation, une révision des concepts sur le socio environnementalisme a été realisée pour 

vérifier l'extension et les garanties pour les individus dans les societés traditionnelles, ainsi 

que dans d'autres environnements pour montrer les droits fondamentaux et les particularités 

des droits de propriété diffus. Ainsi, cette recherche a pour objectif d'analyser la sécuríté 

publique dans le cadre des socioenvironnementalism, spécifiquement lors de l'installation de 

grands projets pour l'environnement qui ont un impact sur l'organisation de la societé et de la 

communauté. Il s'agit d'une recherche de type exploratoire qui utilise la technique de la 

documentation indirecte: une recherche bibliographique et documentaire. L'étude permet de 

montrer que l'environnement en interaction multidisciplinaire avec les individus, à partir de 

cas concrets dans les communes de Minas Gerais, pendant l'installation de grands projets 

analysés, provoque une augumentation croissante du phénomène criminel et a un impact 

socioculturel considérable. La conclusion générale de l'étude - prenant en compte l'idée du 

développement local et régional, la pression soutenue du projet développé dans le cadre de la 

sécurité publique - indique que celui-ci est une des causes de la déstabilisation socio-culturelle 

des communes, car la variable de l'impact sur l'environnement n'est pas prise en compte lors 

du développement de ce type de projet. Il ressort alors une figure dans cette situation, celle du 

droit social environnemental de la population concernée lors de l'installation de ces projets. 

 

Mots-clés: Constitution. Droits diffus. Sécurité Publique. Socioenvironnementalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é o grande palco comum do desenrolar 

da vida em todas as suas formas. Nele, as interações são influenciadas por uma 

indissociabilidade multifacetada que ao abordar o indivíduo humano, acrescenta-se o 

elemento social e o psicológico. Da imbricada relação: vida, recursos ambientais, meio e 

consciência verifica-se o dinamismo com que novas exigências se apresentam sob um 

binômio paradoxal: obstáculo e solução. 

Obstáculo no sentido que o ambiente impõe o limite para perenidade do planeta 

físico-espiritual. Solução, no sentido que é da própria utilização do meio ambiente que veio 

toda a evolução moderna, da medicina, da tecnologia, entre outros. O equilíbrio entre usar e 

preservar – sustentabilidade – é a necessidade incomensurável para a sadia qualidade de vida 

presente e futura. 

Os direitos fundamentais são o cerne de toda construção jurídica, diretamente ou de 

forma transversal. Nesse influxo entre direitos fundamentais, meio ambiente e a relação ínsita 

aos direitos humanos, interagindo na implantação de empreendimento potencialmente 

causador de significativo impacto, sobressai a formulação de que o direito ao meio ambiente 

sadio é imanente ao direito à vida. 

As questões ambientais ocupam o discurso global quanto as medidas mitigadoras de 

impacto ao meio ambiente. Não haveria de ser diferente uma vez que de forma 

contemporânea o direito ambiental é um direito humano, constitucionalmente, um direito 

fundamental e a segurança se insere em ambas classificações. 

Nesta pesquisa o termo meio ambiente será utilizado com o significado de ambiente 

artificial como o habitat de interação social do indivíduo humano. Impacto ou impacto 

ambiental será abordado como a perturbação decorrente do aumento de criminalidade na 

comunidade. Grande empreendimento e afins, os descritos em rol exemplificativo pela 

Resolução nº 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Por fim, o 

socioambientalismo será analisado como direito comunitário não adstrito às comunidades 

tradicionais a partir da análise social e ambiental.  

Assim sendo, delimitou-se o tema a ser estudado com base no socioambientalismo 

partindo-se do pressuposto que o desenvolvimento econômico deve vir acompanhado, 

simultaneamente, da qualidade de vida da comunidade local, pois há indicadores que 

demonstram o impacto na vida social a partir da instalação de grandes projetos e que não 

estão previstos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Este é o documento formal que tem 
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por finalidade (re) conhecer, (re) estruturar e (re) orientar a instalação do empreendimento 

ante o ecológico, o econômico e o social. A análise do tema envolve a compreensão do 

socioambientalismo, do desenvolvimento e do direito social à segurança pública como um 

recorte dentro do binômio social-ambiental e sua provisão a partir das medidas mitigadoras do 

EIA. 

A fim de se definir com precisão o que se visa com o trabalho, definiu-se os 

objetivos, os quais foram divididos em objetivo geral e específicos. O objetivo geral é analisar 

a segurança pública sob a ótica do socioambientalismo, especificamente, quando da instalação 

de grandes empreendimentos econômicos que impactam de forma acentuada a qualidade de 

vida na comunidade, e que não está suficientemente contemplado no Estudo de Impacto 

Ambiental, no que se refere à violência. 

Já como objetivos específicos foram divididos em quatro linhas de pesquisa: 

identificar o socioambientalismo e sua abrangência; conceituar segurança pública e 

estabelecer sua relação dentro do socioambientalismo; verificar o Estudo de Impacto 

Ambiental buscando a segurança pública como uma de suas condicionantes junto ao 

desenvolvimento; por fim, examinar os índices de criminalidade dos municípios de Aimorés e 

Itueta antes, durante e após a construção da hidrelétrica de Aimorés, sob o viés 

socioambiental. 

Esse estudo reveste-se de originalidade por focar na aferição científica de como tem 

sido tratada a questão da segurança pública em pequenas comunidades que não estão 

estruturadas do ponto de vista econômico, social, logístico (equipamentos públicos) e cultural 

a ter seu cotidiano rapidamente modificado, haja vista que o desenvolvimento deve ser 

acompanhado de outras variáveis para ser sustentável. Em outra senda, a originalidade se 

manifesta na abordagem inovadora de inserir a modificação do ambiente artificial do 

indivíduo, quanto as demandas por segurança pública, especificamente quando decorrente de 

um projeto econômico, sob a ótica dos direitos socioambientais, fomentando as discussões de 

tema tão atual que é o socioambientalismo, discutindo o homem não no aspecto ecológico, 

mas, no campo sociocultural. 

Faz-se necessário apresentar aspectos da posição do autor frente ao objeto de estudo, 

um dilema recorrente do ponto de vista epistemológico. Ou seja, por ser um integrante do 

efetivo da Polícia, discutir a temática Segurança Pública e Meio Ambiente, exigiu do 

pesquisador o exercício diuturno do distanciamento, de forma que as impressões prévias 

acerca do objeto de pesquisa não constituíssem impedimentos para uma análise tão isenta 

quanto possível. Entretanto, é preciso compreender que toda pesquisa é sempre um fenômeno 
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político, por mais que seja dotada de sofisticação técnica e se mascare de neutra, esclarece 

Demo (1999). 

Assim, parte-se da pergunta de pesquisa sobre o seguinte problema: qual a relação 

entre desenvolvimento local e segurança pública sob o viés socioambiental? 

Como hipótese básica orientadora a esse problema, acredita-se que a Segurança 

Pública é abruptamente impactada pelo aumento de população circulante, intensa contratação 

de mão de obra coletiva temporária e aquecimento da economia local com maior circulação 

de dinheiro, elevando, de forma diferenciada, os índices de criminalidade na localidade 

durante a execução de grandes projetos econômico-ambientais. 

Para obtenção dos propósitos da presente pesquisa, foi utilizada a técnica de 

documentação indireta, que consiste no levantamento de dados de variadas fontes, cujo 

objetivo foi o de recolher informações prévias sobre o campo de interesse do estudo. O 

levantamento de dados foi feito por meio de pesquisa exploratória e bibliográfica. 

A temática estudada sobre o socioambientalismo e os direitos socioambientais 

apresenta escassez de bibliografias, o que dificultou o pesquisador num primeiro momento, 

contudo, além da clássica doutrina utilizada, buscou-se literaturas publicadas em sítios 

reconhecidamente idôneos e conceitualmente inclinados a fomentar a pesquisa científica, 

visando dar credibilidade à Dissertação. Na parte documental e de dados estatísticos, a seleção 

dos materiais passou por avaliações de confiabilidade, a fim de não prejudicar a solidez dos 

estudos. Por meio de levantamentos com a Coordenadoria de Informações de Defesa Social 

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, foi possível elaborar as tabelas que se 

apresentam. 

Na segunda seção aborda-se o socioambientalismo brasileiro, sua origem, definição e 

alcance a partir de uma contextualização histórica e sistemática que culminou na sua 

reivindicação. Cotejando os modos de produção, a sociedade contemporânea e os direitos 

ambientais, inseri-o como direito de terceira dimensão que propicia nova capilaridade de 

formatação de outros decorrentes. 

A segurança pública é o assunto da terceira seção, que, incialmente um direito social, 

analisando-se os conceitos de socioambientalismo da seção 2 e o conceito de segurança 

humana da ONU, busca-se a inserção da segurança pública sob a ótica socioambiental quando 

decorrente de projetos ambientais. 

Na quarta seção é verificado analiticamente o Estudo de Impacto Ambiental como 

instrumento garantidor de emancipação ambiental da população impactada, verificando-se a 

incipiência de previsão da segurança pública como uma de suas condicionantes do 
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desenvolvimento. 

Por fim, à guisa de interpretações e considerações finais, a quinta seção apresenta a 

análise fática dos índices de criminalidade nos municípios de Aimorés e Itueta por ocasião da 

instalação da hidrelétrica, projeto que mudou o curso do Rio Doce e demandou 

reassentamento da segunda cidade, procurando-se, de forma multidisciplinar, identificar os 

riscos a que foram expostas as populações no que tange à segurança pública decorrente da 

intervenção antrópica no ambiente, caracterizados como ofensa a direitos socioambientais. 
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2 SOCIOAMBIENTALISMO 

 

A lexicografia parece não ter incorporando o termo em seus compêndios, à exemplo, 

os dicionários jurídicos Piragibe (2007), De Plácido e Silva (2013) e Houaiss (2010) não 

incluíram ainda o seu conceito e significado. 

Socioambientalismo é um termo que nasceu no território brasileiro a partir de 

recentes reflexões na doutrina jurídico-ambiental. Pode-se indicar incialmente que é uma 

análise sociocultural do pensamento ambientalista em contraponto a dominação econômica 

sobre recursos ambientais e do próprio indivíduo. 

O socioambientalismo é baseado na democracia plena como elemento cíclico e 

contínuo de direitos e deveres individuais e coletivos. É uma formulação erguida para a 

sustentabilidade social e ecológica. Apesar da palavra indicar a junção simples do social e do 

ambiental, sua construção é mais rica e aprofundada, inclui a cultura e a psicologia humana, 

pressupõe a ideia de políticas públicas ambientais envolvidas com o indivíduo na construção 

de uma sociedade livre, justa ambientalmente e intergeracional. 

Não obstante abranger as comunidades locais detentoras de conhecimentos e de 

práticas de caráter ambiental, uma ampla variedade de organizações não-governamentais, 

movimentos sociais e grupos ambientalistas, é um direito de todos, dos povos, não em sentido 

antropológico da cultura mais no sentido de humanidade. 

A trajetória de sua inclusão no leque de direitos fundamentais perpassa por um 

caminho árduo, sinuoso e áureo. Remonta ao capitalismo e a evolução histórica do direitos 

das gentes, ou, dos direitos humanos. Primeiro a dominação. Aos poucos, a construção 

democrática, cidadã, universal. 

 

2.1 Evolução da sociedade industrial 

O crescimento da conscientização quanto à rápida degradação do meio ambiente e os 

problemas decorrentes levou primeiro a comunidade internacional e, posteriormente, de forma 

regionalizada, as comunidades locais a demandarem maior qualidade ambiental e a exigir que 

os fatores a ela inerentes fossem expressamente considerados pelos governos ao aprovarem 

programas de investimento e projetos que envolvessem recursos ambientais em seu sentido 

macro. 

Porém, até estabelecer-se esta discussão, o desenvolvimento era buscado 
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mercenariamente sem considerar que o recurso ambiental é findo. Do seu equilíbrio, depende 

a manutenção da vida e as ações presentes refletiriam nas gerações futuras. 

Daí, perpassando pela afirmação histórica dos direitos humanos, incluído o meio 

ambiente sadio como tal, a partir, principalmente da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CFRB/88), há a sedimentação de uma nova postura em relação à natureza e o 

indivíduo, ainda em construção. Todavia, a mudança de paradigmas quanto aos modos de 

produção de bens na sociedade, insurgindo diferentes questões postas ao direito e a 

inauguração dos direitos difusos, exige-se outra epistemologia na análise ser humano, meio 

ambiente e sociedade.  

A partir do sistema de trocas de mercadorias um novo modelo econômico foi 

instalado começando a determinar o modo de vida da sociedade, principalmente a ocidental, 

seja persuadindo-a, seja submetendo os resilientes: o Capitalismo. De sua evolução a partir da 

Revolução Industrial, o influxo enviesado entre interesses, propriedade e geração de riqueza 

sob a batuta de ferro do Capitalismo, surgiram a base dos conflitos da história e que se 

repetem na questão ambiental. 

Da ―antiga‖ luta de classes teorizada por Karl Marx sobre a sociedade, a economia e 

a política – conflito entre a classe burguesa que controla a produção e um proletariado que 

fornece a mão de obra para a produção – analogicamente, verifica-se de forma contemporânea 

a luta moderna entre os mesmos elementos: o liberalismo econômico (em sua forma clássica, 

ilimitado) contraposto à defesa da exploração da flora, fauna, riquezas do solo e da cultura 

pertencentes às comunidades tecnicamente tradicionais ou outra comunidade (o subjugado). 

Nesse sentido, Oliveira (2013) adverte que ―a atividade econômica deve ter em conta a premissa 

de que crescer significa usar o meio ambiente; logo, mais crescimento significa menos meio 

ambiente.‖  

O capitalismo não foi criado, surgiu a partir do comércio e da troca de mercadorias. 

É um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade 

privada e com fins lucrativos. Quando se aplica o Sistema ao meio ambiente, verifica-se uma 

antítese, pois a propriedade é de todos, difusa, e ainda de gerações porvir, logo, a divisão dos 

lucros de sua exploração tem que ser pensada também em ganho humano, sócio e ambiental. 

O cerne dessa reminiscência capitalista histórica insere-se no conceito de 

propriedade. Da apropriação da terra, do subsolo e do capital, quiçá do próprio indivíduo, 

propriedade esta que irá evoluir no decorrer do tempo, inclusive, para uma ideia errônea de 

propriedade de recursos ambientais que iriam, primeiramente, impactar a natureza, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada


18 

 

indivíduo biofísico, após, tal perspectiva de apropriação passa a ser discutida em termos 

sociais e econômicos inaugurando as primeiras reivindicações socioambientais. 

Em contraponto, destaca Oliveira (2013) a relação de consumismo de bens 

ambientais, afirmando que, 

O que não se pode é aceitar a existência de um fluxo monetário que somente ―enxerga‖ a 

natureza como uma externalidade, fazendo do crescimento exagerado da economia de 

mercado fator predominante que acarreta a desfiguração do semblante da natureza. 

[...] 

A economia é apenas uma parte de um todo; o todo é o meio ambiente. Nesse pormenor, 

Clóvis Cavalcanti, uma de nossas maiores referências na Economia Ecológica, diz que 

―não existe sociedade (e economia) sem sistema ecológico, mas pode haver meio 

ambiente sem sociedade (e economia)
1
.”  

O autor ainda aduz que para a economia secular, mesmo diante de exaustivas evidências 

já demonstrada por fenômenos naturais, ―não aceita o fato de que o sistema econômico é 

dependente da biosfera (de um ecossistema global maior – finito e materialmente fechado - 

embora aberto ao fluxo de energia solar) e, não obstante, reafirma a Economia como uma ciência 

desvinculada da realidade socioambiental‖. 

O Mercado, esse é o grande termo do liberalismo econômico que irá influenciar 

também a Teoria do Estado e da Constituição fazendo surgir o Estado Liberal e o Estado 

Social estruturado a partir da Revolução Industrial e que seria diretamente confrontado pelo 

direito ambiental. 

Foi sempre pujante e a velocidade com que esse modo de vida se impôs na atual 

sociedade, traz ainda à reminiscência reflexões antigas entre o suserano e o vassalo
2
, 

contemporaneamente, entre a dignidade da pessoa humana e o interesse econômico. Logo, a 

exploração dos recursos ambientais inicialmente sob os auspícios de sua inesgotabilidade, a 

ação antrópica passou a ser vista sob uma nova abordagem a partir de grandes eventos que 

começaram a questionar a viabilidade da continuidade da vida na Terra, a abordagem do 

crescimento econômico sob o filtro do Direito Ambiental. 

A poluição e degradação do meio, a crise de recursos naturais, energéticos e de 

alimentos – surgiu nas últimas décadas do século XX como uma crise de civilização, 

questionando a racionalidade econômica e tecnológica dominantes. Esta crise tem 

sido explicada a partir de uma diversidade de perspectivas ideológicas. Por um lado, 

é percebida como resultado de pressão exercida pelo crescimento da população 

sobre os limitados recursos do planeta. Por outro, é interpretada como o efeito da 

acumulação de capital e da maximização da taxa de lucro a curto prazo, que 

induzem padrões tecnológicos de uso e ritmos de exploração da natureza, bem como 

formas de consumo, que vêm esgotando as reservas de recursos naturais, 

degradando o fertilidade dos solos e afetando as condições de regeneração dos 

ecossistemas naturais. (LEFF, 2010, p. 61) 

Como o meio ambiente, a ordem econômica também detém capítulo próprio destinado 

pelo Constituinte originário de 1988. A livre inciativa é fundamento da República estatuída, não 

                                                           
1
 OLIVEIRA, Marcus Eduardo. A economia e o capital natural. Disponível em 

<http://www.domtotal.com.br/diario_bordo/detalhes.php?diaId=116>. Acesso em 23/10/2013. 

http://www.domtotal.com.br/diario_bordo/detalhes.php?diaId=116
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obstante, assim como à água foi dado valor econômico não com fins de mercancia mais com fins 

preservacionista, nos demais recursos ambientais deve haver o equilíbrio econômico, social e 

ambiental. 

[...] é indispensável reconhecer a natureza econômica do Direito Ambiental, bem como 

sua inevitável e profunda ligação como os Direitos Humanos. O Direito Econômico é 

fundamentalmente um instrumento de intervenção estatal na ordem econômica e 

financeira, sendo que o Direito Ambiental, em um de seus diversos aspectos, é Direito 

Econômico, já que dotado de instrumentos que o capacitam a atuar na ordem econômica, 

de molde a configurar um determinado padrão de desenvolvimento. Por outro lado, mas 

ainda atrelado à questão econômica, o Direito Ambiental pretende construir uma prática 

comprometida com a luta dos cidadãos por uma nova forma e qualidade de vida, capaz 

de propiciar uma maior participação na distribuição do bem-estar social e das riquezas, 

da renda e das liberdades. (ALMEIDA, 2005, p. 21, 22). 

 

Não se pode perder o foco de que é o econômico quem depende do meio ambiente e não 

contrário. Como destaca Oliveira (2013) 

A natureza, para os neoclássicos, é uma mera ―participante‖ do processo produtivo. Isso 

é um erro crasso, uma vez que, por essa ótica, não se leva em conta que o sistema 

econômico necessita da natureza, e não o contrário, tendo em vista que os padrões de 

consumo e produção dependem inexoravelmente dos ecossistemas mundiais.  

Isso implica que a produção contemporânea não pode impor a revelia aos titulares 

difusos de tais bens, e deve considerar o bem-estar ambiental do indivíduo como ganho no 

manejo dos recursos ambientais, o que não e tarefa fácil. 

É a posição de Galli e Schlichta (2010, p. 289) ―[...] é bem verdade que a 

aproximação entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico não é tarefa 

fácil, ainda mais considerando-se que os modelos de produção vigentes são pautados 

historicamente no puro extrativismo dos bens naturais, em sua maioria não renováveis.‖ 

Também Leff (2010, p. 63) confirma as dificuldades de atrelar o econômico e o 

ecológico a fim do entendimento de um pensamento ambiental, com novas praticas de uso na 

relação sociedade, economia e a natureza. 

Assim, colocar em prática princípios e estratégias do ecodesenvolvimento provou 

ser mais complexo e difícil que a simples internalização de uma ―dimensão‖ 

ambiental dentro dos paradigmas econômicos, os instrumentos do planejamento e 

das estruturas institucionais que sustentam a racionalidade produtiva prevalecente. 

Estas considerações defendem a necessidade de fundar a concepção da problemática 

ambiental assim como novas práticas de uso integrado dos recursos numa correta 

teoria sobre as relações sociedade-natureza. Isso abriu uma reflexão sobre as bases 

epistemológicas para pensar a articulação das ciências e da produção de 

conhecimentos requerida por esta teoria para a construção de uma racionalidade 

ambiental. 

 

Por fim, conforme Bessa Antunes (2001, p. 19), o conteúdo econômico do meio 

ambiente deve ser visto não sob o ponto de vista de uma relação comercial e sim de uma 

relação que viabilize os interesses da sadia qualidade de vida. 

                                                                                                                                                                                     
2
 Referenciado como modelo de dominação do que detinha grandes posses e a subjugação do pequeno agricultor. 
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É preciso que se perceba que, embora dotado de forte conteúdo econômico, não se 

pode entender a natureza econômica do Direito Ambiental como um tipo de relação 

jurídica que privilegie a atividade produtiva em detrimento de um padrão de vida 

mínimo que deve ser assegurado aos seres humanos. A natureza econômica do 

Direito Ambiental deve ser percebida como o simples fato de que a preservação e 

sustentabilidade da utilização racional dos recursos ambientais 

(que também são recursos econômicos, obviamente) deve ser encarada de forma a 

assegurar um padrão constante de elevação da qualidade de vida dos seres humanos 

que, sem dúvida alguma, necessitam da utilização dos diversos recursos ambientais 

para a garantia da própria vida humana. 

  

Essa dicotomia entre usar e preservar não era levado à efeito na política global até 

que a própria natureza começou a dar avisos, com tons catastróficos, de sua esgotabilidade. 

Não obstante haver fatos ambientais anteriores que começaram a preocupar os 

Estados, foi a partir da Conferência de Estocolmo de 1972 sobre meio ambiente, que a 

disciplina ambiental começou a ser discutida nas agendas oficiais, tendo agora o 

direcionamento não somente ao uso econômico do meio ambiente, mas, também, a sua 

preservação. Surgiram conceitos e questões próprias iniciadas pela ciência ambiental até então 

desconhecidas do direito ortodoxo e que irão, diretamente, questionar a exploração capitalista 

submetendo o indivíduo e a natureza, questionamentos mais tarde, através de reivindicações 

sociais, evoluíram para busca de direitos socioambientais.  

À exemplo das novidades em relação ao direito clássico, cite-se o dano ambiental e o 

crime ambiental, tão díspares do dano civil e do crime penal comum, da conduta pessoal e da 

culpabilidade. Essas novas exigências de relação com o Direito tradicional são exemplos de 

novos Institutos jurídicos tal como a introdução da nova realidade socio-jurídica, o 

socioambientalismo. Novos no sentido de que algumas teorias clássicas passam a não abarcar 

a singularidade do direito ambiental, multidisciplinar. 

As questões referentes ao direito ambiental extrapolam as matrizes da dogmática 

jurídica despertando o interesse dos diversos campos do conhecimento (científicos, 

biológicos, sociais, entre outros) e descortinam outras possibilidades. A fim de exemplificar 

algumas novidades e na busca dos novos direitos socioambientais, explica-se, em breve 

síntese
3
. O dano ambiental tem algumas peculiaridades do dano civil tradicional. O resultado, 

por exemplo, pode não ser constatado no momento da ação, surgindo em momento futuro, 

inclusive, anos depois, porém, sempre com nexo na conduta ante que o desencadeou. A 

compensação – que é o termo mais técnico em contraponto à reparação do direito civil – 

também é de difícil satisfação. Como compensar uma espécie que foi extinta e toda 

coletividade futura não a terá mais em sua fauna? Outra peculiaridade é o tipo de 

                                                           
3
 Para aprofundamento no estudo do dano ambiental e do crime ambiental verificar, respectivamente, as autoras 

Steigleder, 2011 e Cruz, 2008).   
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responsabilidade, podendo, no dano ambiental ter-se a responsabilidade objetiva sem perquirir 

dolo ou culpa. 

Já o crime ambiental trouxe dificuldade de aceitação por parte da doutrina penal 

ortodoxa uma vez que em outra inovação constitucional, atribuiu a conduta criminosa também 

à pessoa jurídica e não apenas à condutas humanas. Ente fictício sem vontade própria e ainda 

assim, havendo a subsunção da conduta da pessoa jurídica aos tipos penais ambientais, 

amoldando-se ao Art. 3º da Lei Federal 9 605/98, tem-se o crime ambiental praticado não só 

pelo indivíduo, mas sim, pela própria pessoa jurídica. A culpabilidade, grande fundamento do 

direito penal comum teve que passar por uma releitura a fim de abarcar o crime ambiental 

quando praticado pela pessoa jurídica. 

Aludindo ao dano ambiental, Maria Cristina Cesar de Oliveira (2009, p. 65) afirma 

que ―em sentido amplo, pode-se definir o conceito de dano ambiental como a lesão aos 

recursos socioambientais, aí incluso o patrimônio cultural, histórico e paisagístico que resulte 

em prejuízo anormal à sadia qualidade de vida, especialmente a do homem em sua dimensão 

material, intelectual e espiritual.‖ 

Assim como surgiriam essas novas questões posta pelas discussões do direito 

ambiental, veio a lume as discussões socioambientais decorrentes que visam destacar a 

completude do ser humano no ambiente em todas as suas dimensões: biológica, social e 

psicológica, algo que será verificado à frente na análise do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e nos casos concretos de impacto na segurança da comunidade, sendo o EIA o 

momento propício para resguardar os danos socioambientais de caráter difuso. 

Por outro lado, pode-se observar que as agressões ao meio ambiente ultrapassam as 

limitações temporais, projetando-se na presente e nas futuras gerações, bem como 

desconhecem fronteiras nacionais e, como tal, constituem desafio e responsabilidade 

global. Do ponto de vista do conhecimento necessário para o exame dos diversos 

aspectos do dano ambiental, é relevante anotar que este se projeta pelos diversos 

escaninhos do saber, exigindo abordagens inter e multidisciplinares. Exemplo 

clássico a ser citado é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA, realizado por 

equipe de profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, visto que a 

definição das causas do impacto, bem como a identificação de seus efeitos envolvem 

geralmente fatores físicos, químicos, biológicos e socioculturais. (OLIVEIRA, 2009, 

p.65). 

É dos elementos meio ambiente, sociedade, cultura e economia que fixa-se a base 

dos direitos socioambientais decorrentes do direito ambiental. Chegam com força 

intransigente para colocar em xeque a antiga exploração, introduzindo novos paradigmas ao 

desenvolvimento, a fim de propiciar o seu estabelecimento, mitigando a exploração 

econômica e alinhado-a aos interesses sócio-culturais. Estes serão re-orientados a partir da 

equação dicotômica da relação de subjugação do Capital sobre o indivíduo.  

Conforme salienta Sobral (2012), ―o capital se avulta no espaço internacional, 
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surgem as multinacionais e inicia um processo de globalização do risco pautado nas 

exigências desse novo mercado; com isso a matriz desenvolvimentista solapa o ambiente e 

subestima a capacidade do planeta‖. 

Complementando ainda de forma mais contundente tal pensamento, Almeida (2005, 

p. 21) citando Dussel (2002), afirma que, 

aprofundando mais a análise dos efeitos da referida economia-mundo e sua 

racionalidade instrumental, no âmbito do mundo periférico, Dussel entende que o 

final deste estágio civilizacional pode ser constatado a partir de dois limites 

absolutos: a) a destruição ecológica do planeta, descrita como a morte da vida em 

sua totalidade pelo uso indiscriminado de uma tecnologia antiecológica, 

comprometida apenas com aumento da taxa de lucro; b) o segundo limite seria a 

destruição da própria humanidade, em virtude da exploração do trabalho vivo, que 

produz pobreza como limite absoluto do capital. 

A partir de uma interpretação inicial pode-se afirmar que socioambentalismo é 

defender que o econômico não fagocite os direitos socio-culturais na busca do lucro, sem o 

necessário compartilhamento com os interesses da comunidade. É necessário sempre 

equalizar crescimento e limites legítimos. Limite não é o mesmo que paralisação do 

desenvolvimento. Deve-se limitar ambientalmente o crescimento econômico sem com isso 

estancar o desenvolvimento. 

Do ponto de vista de Castilho (2004, p. 18) verifica-se a contraposição do modo de 

vida capitalista ao modo de vida das comunidades tradicionais a fim de subjuga-la aos seus 

interesses econômicos. 

A invisibilidade dessas coletividades tradicionais, mesmo das indígenas, começou a 

diminuir a partir dos anos 80. Mas ainda é muito grande. A sociedade brasileira não 

se enxerga multicultural e pluriétnica, e o projeto de desenvolvimento que todos os 

governos tem assumido não dá lugar a outro modelo que não o da sociedade de 

consumo. No contexto do capitalismo, a política ambiental não raro é perversa com 

aqueles que conservaram, por meio do uso tradicional da terra e dos recursos 

naturais, as áreas naturais ainda existentes. Ao mesmo tempo que lhes nega o direito 

de manter seu modo de vida, enxerga-os através de uma lente utilitarista e 

etnocêntrica que parece só admitir o direito à existência dos outros se estes servirem 

a algo para nós. 
É a partir da imbricada relação indivíduo, sociedade e exploração econômica, que 

surgiu um novo contexto que também questionaria o modo capitalista e iria influenciar o 

surgimento do socioambientalismo, a civilização tecnológica. Sob o manto de trazer 

desenvolvimento às comunidades, trouxe também o consumismo e o risco. No plano teórico, 

a coisificação do indivíduo. 
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2.1.1 Crise ambiental decorrente da civilização tecnológica 

Do apropriar-se economicamente da Terra, o desenvolvimento insustentável expôs a 

fragilidade humana frente à Natureza. 

O consumismo, a manipulação da engenharia genética, a biotecnologia, a ameaça 

nuclear, as promessas audaciosas da tecnologia da informação, a geração cada vez maior de 

energia, tornaram-se ingredientes efervescentes ante o mercado que visa a apropriação de 

todos estes elementos visando o lucro, diretamente confrontado pela ética ambiental. 

Em suma, a vertiginosa produção de bens e da apropriação de tudo que venha a ter 

valor econômico, quiçá o ar, involuiu para a sociedade do risco em plena arena em que se 

disputam direitos ambientais. 

Discorrendo sobre a territorialidade para os povos indígenas e o Estado delineado 

pelo capitalismo, Peazzaroli (2006, p. 193) enfatiza que ―o capitalismo transforma a essência 

da modernidade. Tudo aquilo que é contratável passa a ser um bem jurídico. Segundo o 

Código de Napoleão, a propriedade surgia de duas formas, ou originária pela sucessão, ou 

pelo trabalho.‖  

A abordagem do Estado, pois, enquanto elemento mediador da organização social e 

patrimonial da sociedade capitalista, vai remeter sempre a uma realidade histórica 

em profunda mutação. Entretanto apesar destas mutações, permanecem sempre 

válidos os questionamentos sobre como se dá o processo de organização/ 

regramento das relações sociais, informações básicas para se compreender quais os 

pressupostos e elementos constitutivos dos institutos sagrados que informam a 

concepção de propriedade vigente na formação de espaços públicos. (LEAL, 2005, 

p. 35). 

 

É da crise da civilização tecnológica, apropriação de tudo com fins comerciais – uso 

insustentável dos recursos ambientais – que surgem as demandas ambientais e 

socioambientais. 

Neste sentido, é preciso diagnosticar os efeitos do processo de acumulação e as 

condições atuais de reprodução e expansão do capital, os impactos ambientais das 

práticas atuais de produção e consumo e os processos históricos nos quais se 

articularam a produção para o mercado com a produção para autoconsumo das 

economias locais e as formações sociais dos países ―em desenvolvimento‖ para a 

valorização e exploração de seus recursos. Estes processos históricos transformaram 

as práticas produtivas e degradaram a produtividade de seus ecossistemas, afetando 

as capacidades produtivas da população, sua dependência tecnológica e cultural, 

suas formas de sujeição ideológica e suas motivações para inovação produtiva. 

(LEFF, 2010, p. 62). 

 

Com base nessas reflexões iniciais, tais questões influenciaram o pensamento 

ambiental e intensificaram-se com a ―sociedade do risco‖, 

Três categorias de riscos podem ser discriminadas: a) risco acumulado de toxicidade 

no ambiente; b) risco de acidentes com consequências em larga escala, como 

acidentes nucleares, por liberação de químicos e por liberação de organismos 

geneticamente modificados; c) riscos invisíveis e não quantificáveis pela percepção 
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social cotidiana, o que conduz tanto a ameaças ainda não avaliáveis pelo nível de 

desenvolvimento atual e por isso não perceptíveis, quanto a temores extremados e 

por vezes infundados em razão de falhas ou contradições nas informações. (BECK, 

2002, p. 117). 

Beck (2002) foi quem melhor tratou do perigo que ronda a humanidade, indicando 

que ―assim como no século XIX a modernização dissolveu a esclerosada sociedade agrária 

estamental e, ao depurá-lo, extraiu a imagem estrutural da sociedade industrial, hoje a 

modernização dissolve os contornos da sociedade industrial e, na continuidade da 

modernidade, surge uma outra configuração social‖. 

Verifica-se que a sociedade industrial-capitalista caracterizada pela produção e 

distribuição de bens, ―(in) evolui‖ para a sociedade de risco. Conforme discorrido, a distribuição 

dos riscos não corresponde às diferenças sociais e econômicas decorrentes. Beck (2002) denuncia 

que o planeta está sob constantemente ameaças advindas da própria natureza a partir do processo 

de industrialização insustentável. Esse risco genérico de uma catástrofe maior amolda-se ao 

conceito de segurança humana da ONU a ser abordado na seção 3. 

Nas palavras de Alves (2010, p. 6) o ―Estado capitalista não existe para socializar a 

vida social, para igualar os desiguais; mas, sim, para manter as bases e condições do modo de 

produção capitalista, no qual, por natureza, prevalecem relações essencial e materialmente 

desiguais.‖ 

A partir desse contexto apresentado, com os interesses sempre permeando a 

sociedade e a produção de riqueza, um novo obstáculo que até então não havia sido aventado, 

questiona o liberalismo econômico, diferente do ―simples‖ questionamento da desigualdade 

social, e que vem a lume nas questões envolvendo a exploração do meio ambiente, qual seja, 

o risco ambiental. 

Em continuidade das incertezas inauguradas pela ―Sociedade de Urick Beck‖, 

cunhada em 1985, na busca dos novos direitos socioambientais, na tentativa de inserir a 

segurança pública quando decorrente de projetos ambientais, podemos fazer algumas 

reflexões sobre o cotidiano das pessoas e meio em que vivem, 

pelo menos na parte ―desenvolvida‖ do planeta, têm acontecido, ou pelo menos 

estão ocorrendo atualmente, algumas mudanças de curso seminais e intimamente 

interconectadas, as quais criam um ambiente novo e de fato sem precedentes para as 

atividades da vida individual, levantando uma série de desafios inéditos. Em 

primeiro lugar, a passagem da fase ―sólida‖ da modernidade para a ―líquida‖ - ou 

seja, para uma condição em que as organizações sociais (estruturas que limitam as 

escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de 

comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo (nem 

se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo 

que leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam. É pouco 

provável que essas formas, quer já presentes ou apenas vislumbradas, tenham tempo 

suficiente para se estabelecer, e elas não podem servir como arcabouços de 

referência para as ações humanas, assim como para as estratégias existenciais a 
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longo prazo, em razão de sua expectativa de vida curta: com efeito, uma expectativa 

mais curta que o tempo que leva para desenvolver uma estratégia coesa e 

consistente, e ainda mais curta que o necessário para a realização de um ―projeto de 

vida‖ individual (BAUMAN, 2007, p. 7). 

A liquidez aludida por Bauman (2007), primeiro, nos grandes centros, hoje 

pulverizada nas pequenas cidades, é fator considerável a ser avaliado quanto ao cotidiano dos 

indivíduos da localidade que recebe grandes empreendimentos ambientais. O risco criado pela 

civilização tecnológica é o referencial na análise indivíduo, ambiente e sociedade a fim de 

garantir direitos ambientais. 

Como enfatiza Naves (2010, p. 28), aludindo sobre o pluralismo que deve permear 

essa nova sociedade, o risco por ela introduzido não foi compensado pela responsabilidade 

que lhe é inerente.  

A instalação da sociedade de risco exige um sistema jurídico aberto, que convive 

com fontes múltiplas e partícipes diversos, no reconhecimento do pluralismo social 

e, consequentemente, jurídico. A crise da sociedade industrial e seus reflexos no 

meio ambiente também repercutem na condução ética dos processos de 

desenvolvimento. Os meios não se encontram separados dos fins, pois estes só se 

concretizam com a discussão dos meios empreendidos. Houve um salto exponencial 

nos riscos ambientais da sociedade industrial para a sociedade de risco. A sociedade 

de risco expõe nossas vulnerabilidades ambientais, mas não traz, necessariamente, 

uma correspondente assunção de responsabilidade. 

Da análise até então discorrida: mercado, liberalismo econômico, meio ambiente e 

indivíduo social, surgem algumas interpretações na busca do conceito de socioambiental de 

modo a inserir a segurança pública, quando decorrente de um grande empreendimento 

ambiental, como um direito socioambiental. 

Há de se destacar o desenvolvimento sustentável e a racionalidade na relação homem 

e natureza como precursores do socioambientalismo. 

 

2.2 O Relatório Nosso Futuro Comum 

Como verificado, a partir da Revolução Industrial a sociedade inaugura um novo 

modo de vida: a exploração sistemática e predatória do meio ambiente sob a bandeira do 

crescimento econômico. Com a nova postura ambiental instalada após 1972 com a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano e as crescentes descobertas 

científicas sob o mundo microscópico, desenvolve-se uma nova abordagem, com o tom quase 

que divino do criacionismo acerca das possíveis ações humanas na vida e no meio ambiente 

em que esta inserida.  Adotada a nova visão global de preservação como imprescindível à 

viabilidade das espécies, há um novo discurso hegemônico quanto ao meio ambiente. 
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Depois de Estocolmo, 1972, o mundo passa ter uma nova preocupação. Observa-se 

na comunidade global uma crescente preocupação de garantir um controle eficaz das 

atividades potencialmente prejudiciais para ao meio ambiente e sua relação com o clima, a 

vida, e a própria existência na terra. Posteriormente, essa preocupação se estende aos novos 

riscos que podem eclodir a partir da engenharia genética ao manipular e modificar o genoma, 

a esgotabilidade dos recursos naturais e a extinção de espécies. 

Com a vertiginosa produção de energia, êxodo rural e o crescimento demográfico em 

nível de progressão geométrica, o Sistema desenvolvimento/economia, ainda que um 

necessariamente não pressuponha o outro4, entrou em colapso pela contraposição da 

necessária preservação ambiental a esse novo modo de viver predatório fundamentado no 

individualismo. 

Conforme Santilli (2006, p. 177), ao final da década de 1980, a primeira-ministra 

da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, para estudar o assunto. O documento final desses estudos chamou-se 

Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. Apresentado em 1987, 

propôs a célere proposição síntese do que é desenvolvimento sustentável, qual seja: ―aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras de atenderem às suas necessidades‖. 

Com base em Feldmann e Camino (1992), Santilli (2006, p. 182) identifica que o 

Relatório seria uma das bases da fundamentação do capítulo do meio ambiente na 

CRFB/1988. 

Outro documento internacional que serviu de base conceitual para a elaboração do 

capítulo constitucional de meio ambiente foi o relatório das Nações Unidas 

intitulado ―Nosso futuro comum‖, divulgado em 1987, e coordenado pela então 

primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland. 

Conceitos desenvolvidos pelo relatório ―Nosso futuro comum‖ – tais como o direito 

fundamental ao meio ambiente sadio, a equidade entre gerações, manutenção dos 

ecossistemas e processos essenciais para o funcionamento da biosfera, avaliações 

ambientais prévias e a divulgação de informações ambientais – foram claramente 

incorporados ao texto constitucional. 

 

O direito ao desenvolvimento, porém, sustentável é a busca do socioambientalismo. 

Explorar o econômico, respeitando-se a intervenção no ecológico com vistas à preservação da 

natureza e sua consequente compensação social ao indivíduo é a síntese.  

A compreensão dos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais demanda 

ainda que se recorra ao direito ao desenvolvimento. Para desvendar o alcance do 

direito ao desenvolvimento, importa realçar, como afirma Celso Lafer, que, no 

                                                           
4
 Uma economia emergente não pressupõe o equivalente desenvolvimento humano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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campo dos valores, em matéria de direitos humanos, a consequência de um sistema 

internacional de polaridade definidas – Leste / Oeste, Norte/Sul – foi a batalha 

ideológica entre os direitos civis e políticos  (herança liberal patrocinada pelos EUA) 

e direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais ( herança social patrocinada 

pela então URSS). Neste cenário surge o ―empenho do Terceiro Mundo de elaborar 

uma identidade cultural própria, propondo direitos de identidade cultural coletiva, 

como o direito ao desenvolvimento.‖ (LAFER apud PIOVESAN, 2006, p. 117) 

 

O direito ao desenvolvimento como destaca Piovesan (2006, p. 118), surge do direito 

internacional dos direitos humanos, assim, foi adotada pela ONU a Declaração sobre os 

Direitos ao Desenvolvimento em 1986, por 146 Estados, com um voto contrário (EUA) e 8 

abstenções.  

Para Allan Rosas:
5
 A respeito do conteúdo do direito ao desenvolvimento, três 

aspectos devem ser mencionados. Em primeiro lugar, a Declaração de 1986 endossa 

a importância da participação. [...] Em segundo lugar, a Declaração deve ser 

concebida no contexto das necessidades básicas de justiça social. (...) Em terceiro 

lugar, a Declaração enfatiza tanto a necessidade de adoção de programas e politicas 

nacionais, como a da cooperação internacional. [...]. 

 

O art 2º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 consagra que ―A 

pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deve ser ativa participante e 

beneficiária do direito ao desenvolvimento‖ (ONU, 1986). 

Assim, o crescimento econômico pressupõe a pessoa como beneficiário central do 

ganho.   

Aludindo ao Art. 4º da Declaração quanto a prescrever diretrizes aos Estados, 

Piovesan (2006) afirma que ―os Estados têm o dever de adotar medidas, individual ou 

coletivamente, voltadas a formular politicas de desenvolvimento internacional, com vistas a 

facilitar a plena realização de direitos, acrescentando que a efetiva cooperação internacional é 

essencial para prover aos países em desenvolvimento meios que encorajem o direito ao 

desenvolvimento‖. Conclui a autora: 

O direito ao desenvolvimento demanda uma globalização ética e solidária. No 

entender de Mohammed Bedjaqui: na realidade, a dimensão internacional do direito 

ao desenvolvimento é nada mais que o direito a uma repartição equitativa 

concernente ao bem-estar social e econômico mundial. Reflete uma demanda crucial 

de nosso tempo, na medida em que os quatro quintos da população mundial não 

mais aceitam o fato de um quinto da população mundial continuar a construir sua 

riqueza com base em sua pobreza. (PIOVESAN, 2006, p. 118). 

 

A relação meio ambiente e economia não é simples. Conforme Galli e Schlichta 

(2010, p. 301), ―é bem verdade que a aproximação entre a proteção do meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico não é tarefa fácil, ainda mais considerando- se que os modelos 

de produção vigentes são pautados historicamente no puro extrativismo dos bens naturais, em 

sua maioria não renováveis‖. 

                                                           
5
 ROSAS, Allan. The Right to development. In: Asbjorn Eide. Catarina Krause e Allan Rosas, Economic, 

Social and Rights. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht. Boston e londres, 1995. p. 254-255. 
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Nesse sentido é a posição de Figueiredo (2009, p. 97), ao discorrer sobre novas 

formas de se pensar o capitalismo e o desenvolvimento sustentável. 

A teoria do desenvolvimento sustentável não é isenta de criticas. De acordo com 

alguns teóricos, o modelo econômico capitalista não é comparável com a 

preservação da natureza. Constituem fundamentos do capitalismo a busca 

progressiva pelo lucro, o crescimento continuado da produção e do consumo, a 

competição entre as empresas. Considerando que os recursos naturais são finitos, 

seria necessário repensar os próprios fundamentos do capitalismo para adotar –se a 

teoria do desenvolvimento sustentável.  

 

Da mesma maneira Fiorillo e Rodrigues (1996, p. 118), referindo-se à 

complexidade da sustentabilidade. 

A metodologia para a definição de parâmetros de sustentabilidade se baseia nos 

princípios da teoria de sistemas. Considera a inter- relação das partes, e destas com o 

todo, e seus fluxos de entrada e saída. Introduz na análise tradicional dos processos 

econômicos a dimensão  territorial, como suporte físico concreto, do qual fazem 

parte os recursos naturais e os resíduos decorrentes de sua exploração. Numa 

sociedade desregrada, à deriva dos parâmetros limitadores da concorrência e livre 

iniciativa, o caminho inexorável para o caso ambiental é uma certeza. E, esta 

situação, não resta dúvidas, também é indesejada, pelos próprios responsáveis pelo 

―crescimento‖ da economia. Mais uma vez, percebe-se que a nossa Constituição, de 

cunho inegavelmente progressista, caminhou para adotar nova ótica do 

desenvolvimento: o desenvolvimento sustentado. Outro não poderia ser o 

entendimento do art. 225 que repete o conceito de desenvolvimento sustentado. 

 

 

2.2.1 A relação sociedade e natureza a partir da racionalidade ambiental 

O caminho emancipatório na busca e defesa dos direitos ambientais e 

socioambientais, perpassa por uma nova metodologia coletiva e humanitária. 

A problemática ambiental na qual confluem processos naturais e sociais de 

diferentes ordens de materialidade não pode ser compreendida em sua complexidade 

nem resolvida com eficácia sem o concurso e integração de campos muito diversos 

do saber. Embora esta afirmação fosse dificilmente questionável em sua formulação 

geral, menos claro foi o caminho teórico e prático seguido para poder discernir e 

concretizar os níveis e as formas de integração do conhecimento com o propósito de: 

a) explicar as causas históricas da degradação ambiental, b) diagnosticar a 

especificidade de sistemas socioambientais complexos, e c) construir uma 

racionalidade produtiva fundada no planejamento integrado dos recursos. (LEFF, 

2010, p. 62) 

 

A origem do planeta desde sempre inspira perguntas filosóficas e científicas que 

intrigam a vida na Terra. Várias teorias tentam explicar sua origem. A partir da religião, até as 

teorias científicas, a origem da vida e do planeta são elucubradas pelo homem. 

O homo sapiens, aquele que tem conhecimento do mundo e de si mesmo, passou a 

produzir. Uma produção histórica em escala comercial desde os primórdios, sendo 

posteriormente conjecturado, agora, homo faber, aquele que tem a capacidade de fabricar 

utensílios ou bens e mudar de alguma forma a natureza. É o fazer humano que em termos 
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ambientais, passou usualmente a nomenclatura de ação antrópica para caracterizar a ações 

humanas – do homo faber – que influem no meio ambiente equilibrado. 

Pensar e agir são inseparáveis: o homem é um ser técnico porque tem consciência, e 

tem consciência porque é capaz de agir e transformar a realidade. Essa vivência na terra foi 

sendo perpetrada pela exploração do planeta, produziu-se conhecimento, que gerava novos 

conhecimentos em cadeia infinita. 

A partir do século XX a humanidade percebeu um novo conhecimento determinante 

não somente ao homo sapiens, mas a todas as espécies de vida, a realidade de que os recursos 

naturais eram finitos e tendentes à exaustão. Precisava-se de uma nova origem para o planeta, 

porém, agora, uma origem ideológica que reformulasse o modo de vida na Terra a fim de 

perpetuar sua existência. 

As concepções da teoria da biogênese transmuda-se para reflexões espirituais em 

termos de uma consciência globalizada de que o planeta é único e seus habitantes precisam 

rever o custo da exploração do meio ambiente em face da finitude dos recursos ambientais. 

Nessa nova abordagem de ―origem da sociedade‖ sob condições de uma realidade 

inóspita, a exaustão do planeta, a Conferência das Nações Unidas de 1972, a Declaração de 

Estocolmo, é certidão de assentamento desse novo mundo. Agora são questionados não 

somente ―de onde viemos e para onde vamos?‖, mas também ―até quando permaneceremos‖ 

até quando o planeta suportará a ação antrópica?‖ 

Na sociedade industrial, constituída sob os auspícios da inesgotabilidade dos recursos 

naturais, ainda não se tinha a dimensão das questões ambientais que iriam se instalar na 

sociedade de risco. Com a instituição da civilização tecnológica o mundo tomou novos rumos. 

O meio ambiente passa a ser o assunto catedrático e a partir das discussões sobre a exploração 

econômica do ponto de vista ecológico-ambientais, surgiu, consequentemente, a necessidade 

das discussões socioambientais.  

Discorrendo sobre a tentativa de apropriação da natureza pelo homem, Almeida e 

Pires (2013, p. 145) observam que, 

no começo dos tempos históricos os grupos humanos construíam seu espaço de vida 

com as técnicas que inventava para apropriar-se do seu pedaço de natureza, a fim de 

retirar os elementos indispensáveis à sua própria sobrevivência. No intuito de afastar 

a vulnerabilidade apontada por Hume, o homem passou a viver em sociedade. 

A modernidade pretendeu tirar o ser humano da condição de inferioridade frente a 

natureza, dando a ele autonomia, força e recursos para vencer os determinismos. 

Porém, a modernidade revelou, ao contrário, a vulnerabilidade interior do ser 

humano. Em vez da maioridade autoconfiante e autossuficiente manifestou a 
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profunda fragilidade humana. A acentuação das capacidades humanas da superação 

de si mesmo e o consequente esquecimento da vulnerabilidade expôs a ferida da 

indigência humana. 

 

No mesmo sentido é o pensamento de Boff (1999) que aduz, 

A sobrevivência natural e cultural dos seres humanos depende do equilíbrio das 

condições bióticas e sociais do seu entorno. As expressões atuais da indigência 

humana apontam para uma crise ambiental. A destruição e desestruturação do 

entorno manifestam-se na interioridade destroçada da geração atual. A consciência 

da própria fragilidade ajuda a levar em consideração a vulnerabilidade do ambiente 

natural nas decisões de intervenção e a desenvolver atitudes de preservação e 

cuidado em relação a ele. 

 

Tal formulação é desenvolvida dialogando a atividade laborativa humana desde 

tempos remotos inferindo-se que a dissociação entre o uso e a preservação são as causas da 

degradação ambiental e social. 

A modernidade acentuou no ser humano o modo de ser do trabalho que transforma a 

natureza. Trata-se de assumir uma atitude ativa e interventora diante da realidade. O 

acento no trabalho, fez esquecer e relegar a segundo plano o modo de ser do 

cuidado. São dois modos básicos a de ser-no-mundo. Pelo trabalho o ser humano 

entra em confronto cultural com a natureza, tentando moldar o ambiente as 

condições humanas. Constrói o seu habitat e adapta o meio aos seus propósitos. 

Prolonga a evolução, introduzindo realidades novas que a própria natureza não teria 

produzido. Pelo trabalho, o ser humano pilota a evolução, fazendo interagir natureza 

e sociedade num processo de simbiose. 

Esse processo iniciou no neolítico e entrou em aceleração na revolução tecnológica 

moderna. O modo de produção capitalista motivou essa aceleração, levando a uma 

corrida frenética em busca de recursos naturais a transformar em mercadoria e 

originando patologistas no ser do trabalho. As patologias provêm da mercantilização 

da natureza e da transformação da própria força de trabalho em mercadoria. Assim o 

meio ambiente natural e o ser humano foram sendo degradados, manipulados e 

reduzidos a objetos a serviço de interesses lucrativos. Faltou desenvolver o modo de 

ser do cuidado que corrige os excessos da intervenção do trabalho. Cuidado e 

trabalho precisam andar juntos. A atual situação de degradação natural e social é 

fruto dessa dissociação. (BOFF, 1999, p. 92-93). 

 

Nesta perspectiva de uma responsabilidade coletiva para com a natureza, Sarlet e 

Fensterseifer (2012, p. 31) mencionam o pensamento do filósofo alemão Hans Jonas que 

colocou em xeque a ―civilização tecnológica‖ com seu princípio da responsabilidade, 

propondo uma abordagem ética da ciência, em vista principalmente dos riscos existenciais 

trazidos pelas novas tecnologias desenvolvidas pela racionalidade humana, que expressam, 

numa dimensão sem precedentes, o triunfo do homo faber sobre a Natureza e a vocação 

tecnológica da humanidade. 

Cotejando tais princípios com o direito ao desenvolvimento e o direito ambiental, 

afirma Oliveira (2013), 

Robert Ayres, um dos mais argutos pensadores da ecologia industrial, resume bem essa 

passagem: ―os serviços energéticos não são apenas parte do sistema econômico, eles 

são, em grande parte, o que dirige os sistemas econômicos‖.  

Decorre disso a necessidade em afirmar que a economia deve ser entendida então 

como um subsistema de um sistema maior: o meio-ambiente. A economia, portanto, 
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está inserida (é dependente) de um sistema maior, finito e materialmente fechado, 

embora aberto ao fluxo energético, conforme mencionamos. 

A exploração desenvolvimentista propicia um hiato entre o homem e a natureza 

atropelando seus valores espirituais e expondo sua preterição ante a moeda. Conforme Dean 

(2005, p. 118), o mercado neoliberal e a ânsia desenvolvimentista ignoram as bases da 

existência humana e, diante da miséria social e da destruição ambiental a que dão causa, 

buscam proteção e justificação em uma ciência econômica desumanizada e afastada da 

realidade, verdadeiro mito global que se legitima na eliminação do que há de sagrado no 

homem. 

Outro ponto de vista é de Etiene Mbaya citado por Bonavides (2008, p. 570) ao 

rememorar o percurso do direito ao desenvolvimento no decorrer da história até de sua 

declaração legal,  

O direito ao desenvolvimento foi o tema de uma aula de E. Mbaya inaugurando os 

Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em 1972. Em 1977 a 

comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas, apoiada na contribuição 

daquele professor universitário, formalizou, mediante resolução, o reconhecimento 

do sobredito direito. Durante a 3ª reunião daquela Comissão em 1980, foi ele 

incluído na Resolução final do órgão. 

O direito ao desenvolvimento diz respeito tanto a Estados como a indivíduos, 

segundo assevera o próprio Mbaya, o qual acrescentou que relativamente a 

indivíduos ele se traduz numa pretensão ao trabalho, à saúde e à alimentação 

adequada
6
. 

   

A fim de chegar-se às reflexões do objeto dessa pesquisa, a segurança pública 

decorrente de grandes projetos econômicos-ambientais, destaca-se do pensamento de 

Bonavides (2008) a interação do desenvolvimento no que se refere ao indivíduo, a pretensão 

ao trabalho e à saúde adequada, o que será melhor analisado na seção 5. 

 

 2.3 Socioambientalismo: direito de terceira dimensão 

A partir das construções de Norberto Bobbio sobre as gerações dos direitos humanos, 

dividiu-se a introdução e o reconhecimento desses direitos em três momentos distintos, de 

acordo com valor em que viam a lume na defesa dos direitos da pessoa. Primeiro os direitos 

civis resumindo-se no valor liberdade. Após, os direitos sociais, econômicos e culturais cujo 

valor é a igualdade, e por fim, os direitos de caráter coletivo subsidiados no valor 

fraternidade. É justamente nos direitos desse terceiro momento, geração ou dimensão, que se 

insere o direito difuso ao meio ambiente equilibrado, de onde é o nascedouro dos novos 

                                                           
6
 Segundo Bonavides: Etiene-R. Mbaya, Menschenrechte im Nord-Sued Verhaeltnis, manuscritos que lhes foram 

enviados pelo autor. 
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direitos de terceira dimensão, reivindicados como direitos socioambientais. 

A consideração de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 

subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em seguida a 

que se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até então 

desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre a fraternidade, conforme 

assinala Karel Vasak, e provida de uma latitude de sentido que não aparece 

compreender unicamente a proteção específica de direitos individuais. 

A teoria, com Vasak e outros, já identificou cinco direitos da fraternidade, ou seja, 

da terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio 

ambiente, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o 

direito de comunicação. (BONAVIDES, 2008, p. 570) 

 

Os direitos de terceira dimensão, caracterizados pela sua pulverização a um grupo 

grande de pessoas ou mesmo indeterminado, difusos, abrem uma nova visão do direito 

subjetivo, antes, de caráter essencialmente individual. Essa ruptura de paradigma iria 

influenciar determinantemente os direitos que gravitam no meio ambiente equilibrado. 

Com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta 

historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo teor de 

humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se 

no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam especificamente à 

proteção dos interesses de um individuo, de um grupo ou de determinado Estado. 

Tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo 

de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os 

publicistas e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o caráter 

fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da 

concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas 

referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao 

patrimônio comum da humanidade. (BONAVIDES, 2008, p. 569) 

 

Esses direitos historicamente nascidos e reconhecidos universalmente não são 

estanques e propiciam a eclosão de outros aperfeiçoados no tempo. O valor desse último 

grupo de direitos, fraternidade, permite um sentido inclusive espiritualizado
7
 e inclusivo que 

conclama à justiça universal, influenciando a inserção dos novos direitos socioambientais. 

Dispõe o Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que ―todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e 

devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade‖.  

De cunho mais jurídico que fraterno, aproximando-se do sentido do instituto da 

Solidariedade do direito civil, consumerista e comercial, Etiene-R. Mbaya renomeou o valor 

fraternidade para a redesignação de solidariedade para identificar os direitos de terceira 

dimensão.  ―Ao contrário de Vasak, a expressão que Etiene-R. Mbaya, o brilhante jusfilósofo 

de Colônia, formulador do chamado ‗direito ao desenvolvimento‘, usa para caracterizar os 

direitos da terceira geração é solidariedade e não fraternidade‖. (BONAVIDES, 2008, p. 569) 

                                                           
7
 A cultura ocidental, baseada na tradição judaico-cristã, sem juízo de valor, propicia o nascimento dos direitos 

humanos com sua configuração de respeito à diferença, não dominação e longaniminidade. 
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A partir dessas ponderações, no sentido dinâmico de uma constante inclusão e 

necessidade de novos direitos, como os socioambientais, ressalta-se o pensamento de Mbaya 

referenciando por Bonavides (2008, p.570), no sentido que, 

admite que a descoberta e a formulação de novos direitos são e serão sempre um 

processo sem fim, de tal modo que quando ―um sistema de direitos se faz conhecido 

e reconhecido, abrem-se novas regiões da liberdade que devem ser exploradas‖. 

Com base nessa constatação, proclama o jurista a adequação e a propriedade de 

linguagem relativa ao reconhecimento de três gerações de direitos fundados no 

principio da solidariedade. 

 

Autores como Paulo Bonavides (2008, p. 571) discorrem sobre outras dimensões de 

direitos humanos além das citados por Bobbio, considerando o meio ambiente como de quarta 

dimensão e cita ainda o direito de participação e à tecnologia como de quinta dimensão. 

É nesse coletivo em sentido stricto, difuso, que a CRFB/88 encerra o direito, 

inclusive, às gerações futuras. Foi a primeira vez que uma Constituição brasileira dedica um 

capítulo específico para disciplinar o meio ambiente fundado na sustentabilidade. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado ainda ―bem de uso 

comum do povo‖ e essencial a sadia qualidade de vida. Entretanto, não se pode 

considerar os bens ambientais como bens públicos stricto sensu, ou seja, 

simplesmente de domínio público. A concepção civilista dos bens, baseada na 

dicotomia entre bens públicos e privados, foi superada pela doutrina ambiental 

moderna. Atualmente, os bens ambientais são considerados bens de interesse 

público, independentemente de sua dominialidade, pública ou privada. Distingue-se 

ainda o meio ambiente ecologicamente equilibrado – definido como um macrobem , 

unitário e integrado, de natureza incorpórea e imaterial, e pertencente à coletividade 

– dos elementos corpóreos que o integram, que também são bens ambientais, como 

as águas, as florestas, etc. (MORATO LEITE, 2000, p. 72). 

 

Conforme Santilli (2006) a Constituição adotou uma concepção unitária do meio 

ambiente, compreendendo tanto os bens naturais quanto os bens culturais. É o que se deduz de 

uma interpretação sistêmica e integrada dos dispositivos constitucionais de proteção ao meio 

ambiente e à cultura. Este também é o entendimento de grande parte da doutrina. 

O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a 

natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, 

portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, 

artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. 

O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais 

e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 

formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente 

compreensiva dos recursos naturais e culturais. (SILVA, 1995, p.2). 

 

No mesmo sentido e sob o ponto de vista humanista, é o pensamento de Carlos 

Marés (1997, p. 9). 

O meio ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista 

humanista, compreende a natureza e as modificações que nela vem introduzindo o 

ser humano. Assim, o meio ambiente é composto pela terra, a água, o ar, a flora e a 

fauna, as edificações, as obras de arte e os elementos subjetivos e evocativos, como 

a beleza da paisagem ou a lembrança do passado, inscrições, marcos ou sinais de 

fatos naturais ou da passagem de seres humanos. Desta forma, para compreender o 
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meio ambiente é tão importante a montanha, como a evocação mística que dela faça 

o povo. 

Alguns destes elementos existem independentes da ação do homem: os chamamos 

de meio ambiente natural: outros são frutos da sua intervenção e os chamamos de 

meio ambiente cultural. 

 

Na busca da definição dos direitos socioambientais transcreve-se ipsis literis no 

Anexo único deste trabalho, devido à sua profundidade e importância, o julgado do Supremo 

Tribunal Federal de 2005, na ADI-MC 3540 /DF – DISTRITO FEDERAL. Esse julgamento 

histórico de relatoria do Min. Celso de Mello, é o fundamento de toda e qualquer abordagem 

sobre o meio ambiente no direito positivo brasileiro. 

Por ora, na busca das matrizes constitucionais e jurisprudenciais sobre a 

interpretação do meio ambiente e dos direitos de terceira dimensão que propiciaram o 

nascimento dos direitos socioambientais, destaca-se Julgado em epígrafe o seguinte: 

 
[...] Todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de 

um típico direito de terceira geração (ou novíssima dimensão), que assiste a todo 

gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado à própria coletividade, a 

especial obrigação de defender e preservar, em beneficio das presentes e futuras 

gerações, esse direito de titularidade coletiva de caráter transindividual (RTJ 

164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a 

garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos 

intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se 

impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. 

Doutrina. A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM 

DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode 

ser comprometida por interesse empresariais nem ficar dependente de motivações de 

índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 

econômica, considerada a disciplina constitucional que rege, está subordinada, 

dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ―defesa do meio ambiente‖ 

(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio 

ambiente natural, de ambiente cultural, meio ambiente artificial (espaço urbano) e de 

meio ambiente laboral. [...].A QUESTÃO DO DESENVOLMENTO NACIONAL 

(CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE 

DO MEIO AMBIENTE (CF, ART.225): O PRÍNCIPIO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO 

JUSTO EQUILIBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA 

ECOLOGIA. O principio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de 

caráter constitucional, encontra suporte legitimador em compromisso internacionais 

assumidos  pelo Estado brasileiro  e representa fator de obtenção do justo equilíbrio 

entre as exigências da  economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a 

invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores 

constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 

comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos 

Direitos Fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de 

uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e 

futuras gerações
8
. (BRASIL, 2005) 

 

Dos elementos jurídicos-filosóficos do Julgado e da articulação dos elementos direito 

fundamental, meio ambiente natural, artificial e cultural, princípio do desenvolvimento 
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sustentável, metaindividulidade, justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 

ecologia, inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da 

população, direito intergeracional, preservação permanente, danos ecológicos ao patrimônio 

ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural, solidariedade, verifica-se as 

bases para a construção do socioambientalismo. 

Mas o que significa um bem de titularidade difusa?  O que vem a ser o caráter 

metaindiviudual do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? 

Até a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o direito estava 

centrado em uma lesão individual onde apenas o ofendido postulava seu direito e, por 

consequência, retirava da relação persecutória qualquer outro terceiro, ainda que também 

fosse atingido de alguma forma e não conseguisse legitimidade postulatória.  

A partir do reconhecimento difuso de direitos na Magna Carta, as leis 

infraconstitucionais refletem a marca deste novo Sistema de reconhecimento coletivo. Assim, 

um cidadão, ainda que não aderente ou usuário de venda ou oferta de um bem ou serviço que 

tenha sido, por exemplo, resultado de uma prática abusiva ou enganosa, mesmo adstrito da 

relação direta, qualquer pretenso consumidor é atingido pela lesão, podendo postular, 

mediante legitimados específicos, a compensação ou retirada do mercado o bem ou serviço 

citado. 

Evidencia-se a relação de titularidade difusa do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, de sorte que, sendo difuso o interesse ambiental o socioambiental buscado, 

qualquer do povo pode reivindica-los. Isso é a titularidade difusa do meio ambiente, qualquer 

pessoa é o titular ofendido e ao mesmo tempo a coletividade, podendo buscar e defender 

direitos, observadas as regras processuais, principalmente de legitimado processual quando a 

ofensa não for de cunho individual. 

A Sustentabilidade está alicerçada na tríade: ambiental, social e econômico. Daí 

decorre o manejo ambiental que equilibre esses três vetores atendendo o socioambiental. Até 

chegar-se nessa equação sustentável, os direitos fundamentais evoluíram. Bonavides (2008, p. 

564), incluindo os direitos sociais como direitos fundamentais, distingui-os como direitos 

sociais, culturais e econômicos. Quanto à sua imediata aplicabilidade em alusão ao parágrafo 

3º do Art. 5º da CRFB/1998, o autor identifica estar superada a distinção em relação aos 

direitos civis e políticos.  

Da mesma maneira que os da primeira geração, esses direitos foram inicialmente 

objeto de uma formulação especulativa em esferas filosóficas e políticas de 

acentuado cunho ideológico. Uma vez proclamados nas Declarações solenes das 

Constituições marxistas e também de maneira clássica no constitucionalismo da 

social-democracia (a de Weimar, sobretudo), dominaram por inteiro as 

Constituições do segundo pós-guerra. 
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Nessas condições, ao afirmar-se sua aplicabilidade imediata, torna superada, com 

prudência, a invocação do Princípio da Reserva do Possível na consolidação dos direitos 

sociais, culturais e econômicos, os quais são a síntese socioambiental ao interagir com o 

direito ao meio ambiente. Comparando-se ao direitos sociais e culturais com os direitos civis e 

políticos Bonavides (2008, p. 564 e 565), afirma que 

passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram eficácia 

duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado 

determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, carência 

ou limitação essencial de meios e recursos. 

De juridicidade questionada nesta fase, foram eles remetidos à chamada esfera 

programática, em virtude de não conterem para sua concretização aquelas garantias 

habitualmente ministradas pelos instrumentos processuais de proteção aos direitos 

da liberdade. Atravessaram, a seguir, uma crise de observância e execução, cujo fim 

parece estar perto, desde que recentes Constituições, inclusive a do Brasil, 

formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. 

De tal sorte que os direitos fundamentais da segunda geração tendem a tornar-se tão 

justiciáveis quanto os da primeira; pelo menos esta é a regra que já não poderá ser 

descumprida ou ter sua eficácia recusada com aquela facilidade de argumentação 

arrimada no caráter programático da norma. 

Com efeito, até então, em quase todos os sistemas jurídicos, prevalecia a noção de 

que apenas os direitos da liberdade eram de aplicabilidade imediata, ao passo que os 

direitos sociais tinham aplicabilidade mediata, por via do legislador. 

 

A partir de tal formulação, dialogando os direitos de primeira e segunda dimensão com o 

meio ambiente como direitos fundamentais que são, vêm dar sustentáculo às reivindicações 

socioambientais que, de acordo com José Afonso da Silva (2001), são de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. 

 

2.3.1 Propriedade ambiental e função socioambiental da propriedade 

 

As limitações do direito de usar, gozar, fruir e dispor da coisa iniciou com o Decreto-

Lei Federal 25 de 30 de novembro de 1937, ainda vigente: a ―Lei do Tombamento‖. Dentre 

outras disposições, há a previsão que o proprietário de bens culturais tombados não pode, em 

nenhuma hipótese, destruí-los, demoli-los ou mutilá-los sem a autorização do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Conforme Silveira (2008, p. 61), ―outro instrumento legal de interferência no direito 

de propriedade, foi o Código Florestal de 1965 que, a bem da função socioambiental, 

estabeleceu áreas de preservação permanente e de reserva legal a serem obrigatoriamente 

observadas pelos respectivos proprietários‖. Esse código foi revogado em 2012 pela Lei 

Federal 12 651 de 25 de maio de 2012, que vige no país.  

Mas foi com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 que se concretizou, no 

plano dos direitos fundamentais, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

objeto de tutela do Poder Público Brasileiro, a par, inclusive, da função social da 

propriedade harmonicamente inserta no sentido semântico do Título da Ordem 
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Econômica e Financeira como um princípio a ser necessariamente observado pelo 

nosso sistema capitalista. 

Partindo de uma leitura heterointegrada e amplificada dessas vigas mestras, Juliana 

Ferraz da Rocha Santilli crê na função socioambiental da propriedade como ―um 

princípio orientar de todo o sistema constitucional, que irradia os seus efeitos sobre 

diversos institutos jurídicos‖, afirmando também que ―a função socioambiental da 

propriedade permeia a proteção constitucional à cultura, ao meio ambiente, aos 

povos indígenas e quilombolas. (SILVEIRA, 2008, p. 62). 

 

Dessa forma pode-se observar que ―[...] não há qualquer possibilidade constitucional 

de reconhecimento de direito de propriedade particular sobre as terras indígenas.  As terras 

indígenas são bens da União inalienáveis e indisponíveis, sendo imprescritíveis os direitos 

sobre elas. Qualquer título de propriedade incidente sobre terras indígenas é nulo, não 

produzindo efeitos jurídicos, e o ocupante de boa –fé de terras indígenas terá direito apenas à 

indenização por benfeitorias.‖ (SANTILLI, 2004, p. 68). 

Por seu turno, encontra-se expressamente consagrada na Constituição Federal de 

1988 a função socioambiental da propriedade territorial rural quando, no art. 186 e dentre 

outros requisitos, se exige a ―utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente‖. 

Neste contexto, Ferreira e Gonçalves (2013, p. 143) aludindo ao pensamento de 

Marés (2003), observam que ―na luta pela terra, os movimentos sociais passam a questionar 

as condições de uso de uma propriedade, mesmo que produza de forma lucrativa em grande 

quantidade, há de se analisar como se dá a relação com os bens ambientais e o esgotamento 

desses recursos naturais.‖ 

Não pode ser considerada produtiva uma propriedade que, ainda que dê lucros 

imediatos e imensos, não aproveita racional e adequadamente o solo e os recursos 

naturais, não protege o meio ambiente, não observa as disposições que regulam as 

relações de trabalho, nem favorece o bem-estar dos trabalhadores e proprietários. 

[...] 

A proteção ambiental não se incorpora apenas como elemento da função social da 

propriedade, vai muito mais longe porque impregna o direito Agrário em todas as 

suas latitudes, assume a História ou dá a ela continuidade, porque a História do 

Direito Agrário é a versão jurídica da epopeia da ocupação territorial brasileira e 

nela se insere a transformação profunda que sofreu o ambiente desta terra com a 

substituição de produtos, frutos e animais. 

Em cada aspecto do Direito Agrário passa a estar presente a questão ambiental, já 

não é possível entender a propriedade agrária e sua utilização sem os limites 

impostos pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo, como solenemente declara a Constituição cidadã. (MARÉS, 2003, p. 48, 49). 

Verifica-se até então que a passagem do modo de produção manufaturada para a 

produção industrial, estabelecendo-se o capitalismo, foi o fator de ignição para a instalação da 

crise ambiental e da sociedade do risco. Daí – e ainda bem antes – decorreu a preocupação 

ambiental com o planeta traduzindo-se no meio ambiente equilibrado, lido como direito 

fundamental e localizado como direito humano de terceira dimensão, difuso. 

Mas afinal o que é o socioambientalismo? Qual seu alcance? O que são direitos 
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socioambientais? Qual a diferença entre direito ambiental e direito socioambiental? 

São essas as questões que se pretende responder, interpretar e direcionar às novas 

reflexões a partir da seção 2.4. 

 

2.4 Direitos socioambientais e a Constituição Cidadã 

 

Como visto, o nascimento da socioambientalismo vem da articulação entre 

exploração econômica, direito ambiental, indivíduo e natureza como um novo direito de 

terceira dimensão uma vez que os direitos fundamentais não são estanques, antes, se uma de 

suas características é interdependência, não há como exercer um direito humano efetivamente 

sem apoiar-se em outros para sua completa otimização. 

Há consenso que a Constituição Brasileira de 1988 inovou ao incorporar em seu 

texto vários direitos de titularidade difusa e caráter coletivo inaugurando os interesses 

metaindividuais, não contemplados anteriormente. Segundo Santilli (2006) os dispositivos 

constitucionais dedicados ao meio ambiente, à cultura, aos povos indígenas e quilombolas e à 

função socioambiental da propriedade são os pilares dos direitos socioambientais consagrados 

constitucionalmente. 

Verifica-se a introdução de alguns elementos na construção socioambiental, a 

cultura, a função socioambiental da propriedade, os povos indígenas e tradicionais, porém, 

não resumindo-se a eles e que serão novamente analisados na subseção 2.4.1. 

A questão ambiental não é tratada apenas no capítulo da Constituição 

especificamente destinado ao meio ambiente, mas está presente em diversos outros 

capítulos do texto constitucional (economia, desenvolvimento agrário, etc.), 

consagrando a orientação de que as políticas públicas ambientais devem ser 

transversais, ou seja, perpassar o conjunto das políticas públicas capazes de 

influenciar o campo socioambiental. (SANTILLI, 2006, p. 182). 

 

Também, Lima (2002) direciona o socioambientalismo a titulares específicos, 

consagrando os direitos indígenas, quilombolas, ambientais, culturais e ainda a função social 

da propriedade. ―Todos estes são pilares que dão sustentação e abrigo aos direitos 

socioambientais como direitos essencialmente coletivos e difusos‖. 

Na busca a partir da Constituição de 1988 de como se deu a formulação 

socioambiental, Sarlet, Marioni e Mitidiero (2013, p. 251), identificam o momento histórico 

que antecedeu a convocação do Constituinte de 1988, destacando que havia uma grande 

cobrança da sociedade civil. 

As origens do movimento que culminou na edição da EC 26/1985, e da 

correlata convocação da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, 

retomam a transição do regime editorial de 1964, em direção a ―abertura 
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política‖, iniciada ainda no Governo Ernesto Geisel e consolidada durante o 

Governo do General João Batista de Figueiredo, que propiciou a abertura do 

sistema partidário e promoveu a aprovação da Lei de Anistia, num contexto 

social e político marcado por um crescimento das reivindicações dos diversos 

setores da sociedade civil, sob a direção de instituições representativas, tais 

como a OAB, a CNBB e as principais entidades sindicais. 

 

Essas Instituições apontam para uma pluralidade técnica nas discussões 

constitucionais que iniciaram o que pode ser comprovado com a comissão que ficou 

conhecida como ―Comissão dos Notáveis‖, formada pelas mais diversas áreas do 

conhecimento. 

Ainda no âmbito de uma fase que se pode designar de preparatória 

da Assembleia Constituinte, o então Presidente José Sarney criou e 

nomeou, sob a presidência de Afonso Arinos de Mello Franco, uma 

Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, a assim chamada 

―Comissão dos Notáveis‖, formada por 50 personalidades ilustres e 

ligadas às mais diversas áreas da vida econômica, social, política e 

cultural, portanto, não integrada apenas por juristas, revelando um 

perfil inquestionavelmente plural e heterogêneo, inclusive em 

termos de orientação ideológica, com o intuito de elaborar um 

anteprojeto de Constituição. O texto que resultou dos trabalhos da 

Comissão era analítico (436 artigos no corpo permanente), revelando 

um tom progressista, comprometido com uma noção de Estado 

Social e Democrático de Direito, e propunha a adoção do sistema 

parlamentarista de governo, o que, segundo consta, acabou 

influenciando na decisão do Presidente Sarney no sentido de não 

enviar o ante à Constituinte, o que, todavia, considerando a 

divulgação e repercussão do anteprojeto ―Afonso Arinos‖, não 

impediu que viesse a influenciar de maneira decisiva, em diversos 

aspectos, o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988 

(SARLET; MARIONI; MITIDIERO, 2013, p. 251 e 252). 

 

O Constituinte originário a deliberou interdisciplinarmente, debateu de forma 

democrática e multidisciplinar, revelando a consistência de um documento coeso, ainda que 

não isento de críticas como toda formulação humana, aponta a destinação de um capítulo 

próprio para tratar do meio ambiente. 

Nesse sentido, referenciando à defesa de grupos específicos de maior 

vulnerabilidade, Santilli (2006, p. 175), afirma que a notável sucessão de campanhas 

mobilizadoras que levaram à derrocada do regime, passando pelas eleições regionais de 1982, 

diretas-já, eleição de Tancredo e convocação da Constituinte, possibilitou a articulação entre 

temas gerais e específicos, levados pelos diversos movimentos para dentro do processo 

constituinte. 

De acordo com Santilli (2006), os vinte e um anos de ditadura haviam represado os 

anseios da sociedade brasileira, que o caráter gradual da democratização não havia sido capaz 

de diluir. Nesse contexto, um conjunto de temas que emergiram no cenário mundial das 

décadas imediatamente anteriores acabou legitimado e inserido na pauta dos trabalhos 

constituintes: direitos das minorias, especialmente mulheres e negros, combate à 
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discriminação de gênero e ao racismo, proteção aos portadores de deficiências físicas, e aos 

direitos de crianças, adolescentes, idosos e índios, reconhecimento da diversidade étnica e 

cultural, proteção ao patrimônio público e social, ao patrimônio cultural e ao meio ambiente. 

Essas reivindicações não podiam ficar adstritas da política, o Congresso Constituinte 

não pode recusar tratamento a todos esses temas embalados pela expressiva mobilização 

popular e participação social. 

Assim, o processo constituinte brasileiro deu lugar a grandes inovações em relação à 

tradição constitucional, possibilitando a inserção na Carta Magna de capítulos e de 

artigos que plantaram as sementes dos chamados ―novos direitos‖, constituindo, 

também, as bases para a evolução do que aqui denominamos ―direitos 

socioambientais‖. Nos anos seguintes à promulgação da nova Constituição, a 

novidade e generosidade conceituais dos ―novos direitos‖ passou a permear a 

legislação infraconstitucional, além de influenciar fortemente a elaboração de novas 

constituições e de emendas constitucionais em vários países do subcontinente, como 

Colômbia, Paraguai, Equador, Bolívia, Nicarágua e Guatemala, consolidando 

internacionalmente esses novos paradigmas. (SANTILLI, 2006, p.176). 

 

Esses novos direitos são justamente os direitos metaindividuais que passam a 

permear toda produção legiferante surgindo micros sistemas como a estruturação do direito 

consumerista. Assim, a autora afirma importante base ao desenvolvimento do 

sociomabientalismo a partir de temas que se faziam presentes no direito internacional, 

permeando as discussões jurídicas sobre direitos humanos na comunidade internacional e no 

discurso político, vindo a inspirar seu asseguramento na constituição cidadã. 

No mesmo sentido quanto à influência das reivindicações sociais, Ferreira e 

Gonçalves (2013, p. 138) ressaltam que, 

Em termos teóricos, muito se falou e continua a falar sobre os movimentos sociais, 

especialmente na América Latina, A partir da derrocada das ditaduras civis-

militares, as ciências sociais passaram a refletir cuidadosamente sobre eles, 

distinguindo velhos de novos movimentos, considerando-os em relação ao estado, ao 

mercado ou à sociedade civil, e classificando-os conformes suas propostas mais 

reivindicativas ou mais contestatórias. 

O direito, por sua vez, sempre foi um campo refratário ao dinâmico, ao coletivo, ao 

popular. Mas não pôde - e continua não podendo – resistir às demandas da realidade. 

Começa a deixar de dar as costas para ela e observar seu papel junto a indígenas, 

quilombolas, sem terras, sem-tetos, mulheres, jovens, negros, pescadores, enfim, a 

todas as trabalhadoras e todos trabalhadores. 

 

Confirmam ainda Sarlet, Marioni e Mitidiero, (2013, p. 253), que após ampla 

participação de um considerável número de representantes da sociedade civil, seja por meio 

de audiências públicas realizadas na esfera das subcomissões temáticas, bem como e de modo 

especial por meio da representação de emendas (apenas na fase das comissões temáticas 

foram recebidas 14 911 propostas), com destaque para a apresentação de 122 emendas 

populares reunindo ao todo mais de doze milhões de assinaturas, um exaustivo trabalho e 

intenso debate no âmbito da Comissão de Sistematização. 
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Com um texto ao mesmo tempo louvado e referenciado como diretor de instituições 

democráticas, direitos e garantias, inclusive, tido como contributo do direito brasileiro ao 

constitucionalismo universal, é também criticado pelas minucias que estabeleceu de temas 

que seriam infraconstitucionais. Veio a lume a Magna Carta da seguinte forma: 

O texto da Constituição da República Federativa do Brasil promulgado em 

05.10.1988 surge com 245 artigos no corpo permanente, distribuídos em nove 

títulos: (a) princípios fundamentais; (b) direitos e garantias fundamentai; (c) 

organização do Estado; (d) organização dos poderes; (e) defesa do Estado e 

instituições democráticas; (f) tributação e orçamento; (g) ordem econômica e 

financeira; (h) ordem sócia; (i) disposições gerais. Soma-se ao corpo 

permanente um Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com 70 

artigos, número de dispositivos que chegou a aumentar em virtude de 

sucessivas e algumas mesmo abrangentes reformas constitucionais, sendo 

pelo menos curioso e digno de nota que mais de duas décadas depois de sua 

promulgação o próprio Ato das Disposições Transitórias tenha crescido no 

que diz com o número de artigos (atualmente, o número de dispositivos do 

ADCT é de 97). Cuida-se, portanto, de um texto que, sem prejuízo de sua 

virtudes, surge – de acordo com a crítica de Luís Roberto Barroso – como 

―um texto que, mais do que analítico, era casuístico, prolixo e corporativo‖. 

De qualquer modo, a despeito de seus aspectos menos virtuosos, a assim 

chamada ―Constituição Cidadã‖ - a evolução subsequente o veio a 

demonstrar – consiste em texto constitucional sem precedentes na história do 

Brasil, seja quanto à sua amplitude, seja no que diz com o seu conteúdo, não 

sendo desapropriado afirmar que se trata também de um contributo (jurídico-

político) brasileiro para o constitucionalismo mundial, seja em virtude da 

forte recepção das modernas tendências na esfera do direito constitucional, 

seja pela peculiaridade do texto brasileiro. (SARLET; MARIONI; 

MITIDIERO, 2013, p. 254 e 255). 

 

A Constituição foi bem formulada, é elogiada como um documento sem precedentes 

e que inspira a Constituição de outros Estados. No que diz respeito com suas principais 

características, além do seu perfil analítico e casuístico, já referidos, a CRFB de 1988 ―pode 

ser considerada como a mais democrática e avançada em nossa história constitucional, seja 

em virtude do seu processo de elaboração, seja em função da experiência acumulada em 

relação aos acontecimentos constitucionais pretéritos, tendo contribuído e muito para 

assegurar a estabilidade institucional que tem sido experimentada desde então no Brasil‖ 

((SARLET; MARIONI; MITIDIERO, 2013). 

Em outra vertente, pode-se estabelecer o início do socioambientalismo no Brasil 

antes da Constituição a partir da década de 1980, fruto de articulações entre o movimento 

ambientalista e os movimentos sociais (Santilli, 2005), ocorridas durante o processo de 

redemocratização do país. Silveira (2008, p. 16) estabelece seu início a partir de 1971 com a 

constituição de associações ambientalistas e agências estatais de meio ambiente, dentre outras. 

Consolidou-se, principalmente, durante os anos 90, com a incorporação das 

instituições ambientais da Constituição de 1988. 

Discorrendo sobre o meio ambiente como novo capítulo de transversalidade na 

Constituição, observa (Santilli, 2006, p.177). 
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O capítulo sobre o meio ambiente (artigo 225 e seus diversos incisos e parágrafos) 

da Constituição assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. É a primeira vez, na história brasileira, que uma 

Constituição dedica um capítulo inteiro ao meio ambiente, fundamentado no 

princípio do desenvolvimento sustentável – conceito desenvolvido com base no 

relatório da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, 

intitulado ―Nosso Futuro Comum‖, coordenado pela então primeira ministra da 

Noruega, Gro Brundtland. Segundo tal conceito, o desenvolvimento sustentável é 

―aquele que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades‖. Tal 

conceito passou a permear todo o texto constitucional e leis ordinárias brasileiras. 
 

Alguns doutrinadores não consolidam o que é socioambientalismo conforme Silveira 

(2008), considerando que ―a essência da perspectiva socioambiental não se resume, como 

poderia parecer, à soma linear e aritmética entre o ‗social‘ mais o ‗ambiental‘.‖ 

Como se verá nessa seção, está superada tal perspectiva que foi formulada a partir 

das observações de Lima (2002, p. 11, 12). 

O conceito socioambiental adotado é resultante, em sua essência, de uma equação 

composta e multifacetária ainda a ser decifrada, tanto no plano da doutrina e da 

principiologia do Direito, quanto no plano da formulação e da implementação de 

politicas publicas. A essência da perspectiva socioambiental, portanto, não se 

resume, como poderia parecer, à soma linear e aritmética entre ―social‖ mais o 

―ambiental‖. 

Os direitos socioambientais, por sua vez, resultam de uma leitura socioambiental 

sobre os diversos direitos já consagrados na Constituição Brasileira de 1988 tais 

como os direitos indígenas, direitos ambientais, direitos agrários, culturais tantos 

outros. 

 

Destacando os movimentos sociais e a democracia, Ferreira e Gonçalves (2013, 

p.136), afirmam que os movimentos sociais, com uma atuação coletiva, provocam mudanças 

a partir de seus ideais de reivindicações, vindo a influenciar nova interpretação, alteração e 

criação de leis. ―Do protagonismo dos Movimentos Sociais, forja-se um direito, a partir do 

grito da cidade ou do campo, por moradia, reforma agrária, meio ambiente, demarcação das 

reservas indígenas e reconhecimento dos territórios quilombolas, entre tantos outros direitos.‖ 

Essa luta levada a efeito a partir do marco histórico dos ideais iluminista vêm como uma onda 

que não pode ser impedida de solapar as bases de dominação e repressão. Conforme os 

mesmos autores, ―as reivindicações dos movimentos sociais carregam em si o poder de 

contestar a ordem estabelecida em favor de grandes grupos econômicos e interesses políticos 

que perpetuam a exploração das pessoas e da natureza‖. 

É preciso, antes de mais, estar atento para o fato de que os movimentos sociais 

apontam para dois grandes deslocamentos de forças: o protagonismo de sujeitos 

coletivos na construção das relações sociais que nos envolvem, assim como aposta 

na capacidade de mudança que esses mesmos sujeitos detêm. Por isso, 

―movimentos‖  - já que capazes de mudanças; e também por isso, ―sociais‖ – vez 

que abalam o individualismo reinante. 

Não existe, no entanto, neutralidade nas ações desses sujeitos, como aliás 

neutralidade na ação de qualquer outro. Daí a necessidade de perceber o centro de 
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gravidade de tais movimentos: o popular. Eis o que à necessidade de assumir um 

lado na luta contra a exploração que o modo de exploração que o modo de produção 

capitalista impõe a todos e, senão a todos, à maioria. (GONÇALVES; FERREIRA, 

2013, p. 137). 

 

Nesse sentido, ―a luta dos movimentos sociais passa a ser também a luta dos 

movimentos ambientais, apesar das diferenças históricas do processo de constituição desses 

movimentos‖, Ferreira e Gonçalves (2013). 

Sabemos que os dois movimentos se inserem em tradições de luta muito diferentes e 

têm histórias também muito diferentes. Enquanto a luta por terra se insere na 

tradição dos movimentos sociais cujo objetivo é transformação da ordem social e 

cuja critica está baseada numa visão classista da sociedade que vem dos movimentos 

operários dos séculos XIX e XX, as preocupações com a proteção da natureza só 

muito recentemente começaram a se difundir entre diversos setores da sociedade e a 

constituir com móvel de movimentos sociais organizados. (ESTERCI, 2003, p. 10). 

 

 

2.4.1 Introdução do termo socioambiental no direito brasileiro 

 

Juntamente com Márcio Santilli, Juliana Santilli, dentre outros, Carlos Marés (2002) 

foi o precursor do tema na doutrina iniciando sua abordagem a partir da própria Constituição, 

confirmando o até aqui discorrido e identificando quatro reivindicações, que mesmo não 

estando articuladas uma com a outra, propiciaram a manifestação do que viria a ser as bases 

iniciais de um novo direito, um direito coletivo sem precedente, e que viabilizariam o 

socioambientalismo. São elas: povos indígenas, direitos do meio ambiente, patrimônio 

cultural e reforma agrária. 

Quando, organizado o processo constituinte, a Assembleia Nacional começou a 

escrever o que seria a Constituição Brasileira de 1988, um grupo de índios de 

diversas nações e regiões se mobilizou para garantir que ali estivessem inscritos os 

direitos de todos os povos que vivem no território chamado Brasil. Não havia 

deputados indígenas, como na Colômbia poucos anos depois, mas participação dos 

índios e seus aliados antropólogos, advogados, filósofos, historiadores foi marcante. 

Contudo com muita sorte, conhecimento regimental e amplas alianças, logrou-se 

escrever um capítulo que rompe com a tradição de desprezo assimilacionista e 

reconhece a cada povo o direito à própria existência. É verdade que o texto não 

chama os povos de povos nem seus territórios de territórios, mas usando perífrase, 

omissões e elos para interpretações consegue garantir que haja povos e territórios. 

Aos índios fora reconhecido direito autônomo e originário. (MARÉS, 2002, p. 21, 

22). 

 

Quanto às cobranças ambientais as reivindicações faziam parte de um ciclo natural 

de ascensão do pensamento ecológico instalado pela ordem internacional e que culminou, 

internamente, na Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, bem como, como reflexo de 

eventos catastróficos, por exemplo, o acidente radioativo com o Césio 137 em Goiânia, 

precedido de Chernobyl, Ucrânia, em 1986. 

Em outra trincheira, não muito distante, os ambientalistas tentavam convencer os 

deputados de que a preservação e proteção ambiental eram necessárias e imperiosas. 
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O momento oportuno (a Conferência de Estocolmo já havia alertado a humanidade 

para os problemas da poluição e já havia um crescente clamor pela proteção 

ambiental) e a perseverança de deputados como Fabio Feldmann fizeram com que 

outro capítulo fosse escrito garantido o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito de todos, protegido para as presentes e futuras gerações. [Art. 225 da 

CF/88].  

O texto surgido é juridicamente revolucionário, porque garante não direitos 

individuais, mas a todas as gerações, inclusive às futuras; garante assim um direito 

aos coletivos futuros. (MARÉS, 2002, p. 22). 

 

O elemento cultural fortemente instado pela vontade popular indicava para a 

contemplação constitucional de um conceito amplificado de patrimônio cultural nos seguintes 

termos: 

A preservação do patrimônio cultural brasileiro foi outro tema introduzido na 

Constituição de 1988 após pressão da vontade popular, garantindo não só a proteção 

dos bens materiais como dos imateriais portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. [Arts. 215 e 

216 da CF/88]. Também neste ponto de ruptura é nítida: antes da Constituição 

somente se consideravam bens do patrimônio cultural aqueles reconhecidos pelo 

poder público. A partir de 1988 os bens são objetivamente integrantes do patrimônio 

cultural, independentemente da vontade do Governo, o significa que já não há 

dúvida de que o direito que paira sobre estes bens não é estatal, mas público 

coletivo, do povo. (MARÉS, 2002, p. 22). 

 

Considerando o objeto dessa pesquisa no sentido de que um dos estudos de casos a 

ser verificado envolve o município de Itueta, passa-se a aprofundar brevemente sobre o 

patrimônio cultural, tendo em vista que, por ocasião do planejado alagamento da cidade pelo 

lago da hidrelétrica de Aimorés, ela fora reconstruída e trasladada para outra localidade, 

ficando para trás, o patrimônio cultural da população. 

A atual institucionalização da tutela jurídica do patrimônio cultural da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 tem como regra básica o seu Art. 216, incisos I a 

V, nos seguintes termos: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988). 

 

Com a denominação de ‗‗Patrimônio Cultural‘‘ a atual Constituição abrangeu as 

diversas denominações modernas sobre o tema, não só se limitou a declarar protegidos os 

bens de valor histórico, artístico, arqueológico e paisagístico. Ao denominá-lo assim, 

determina que é um patrimônio do país, dos brasileiros e não apenas regional ou municipal, 
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são os bens tangíveis e intangíveis , considerados individualmente e em conjunto. Consagrou, 

assim, o pluralismo cultural, reconhecendo que a cultura brasileira é aquela que resulta da 

atuação e interação dinâmica de todos os grupos e classes sociais de todas as regiões do país. 

De acordo com Milaré (2011, 319), entende-se como patrimônio cultural brasileiro 

todos os bens de valor excepcional ou de valor documental cotidiano; monumentos 

individualizados ou igualmente conjuntos; arte erudita ou arte popular; bens produzidos 

apenas pela mão do homem ou os naturais; bens naturais de excepcional valor paisagístico ou 

de ecossistemas; bens tangíveis ou intangíveis. Desde que esses bens sejam portadores de 

referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

nacionalidade ou sociedade brasileira, nos exatos termos constitucionais, Rodrigues (2010, p. 

378). 

Nesse sentido é a posição de Costa (2010, p. 78). ao abordar o patrimônio cultural, 

salientando a transcendência dos valores do patrimônio intangível visualizando os enunciados 

constitucionais. 

Patrimônio cultural são palavras que revelam, muitas vezes, um valor imensurável, 

principalmente quando se trata de patrimônio imaterial, ou seja, aquele patrimônio 

que está na cabeça das pessoas, e tem um valor diferente para cada um. Por isso, são 

importantes de formas diferentes para, o que a Constituição Federal denomina de, 

''todos''. A natureza jurídica difusa, do patrimônio cultural também esvazia qualquer 

interpretação que venha entender que este patrimônio seja exclusivamente de 

domínio público. Muito antes pelo contrário, como dispõe o art. 225, da 

Constituição Federal, sua proteção e defesa competem tanto ao Poder Público como 

a coletividade. 

Verifica-se que o Art. 216 não incluiu explicitamente o valor espeleológico, referente 

a grutas, cavernas e cavidade naturais análogas, por sua vez, foi o Decreto Federal 99 556 de 

1º de outubro de 1990, alterado pelo decreto 6 640 de 7 novembro de 2008 que disciplinou 

sua proteção. 

Neste contexto, é enfatizado que a conceituação de meio ambiente esta além 

daqueles constituídos naturalmente dos espaços planetários e humanos, para Silva (2011, p. 

20), o meio ambiente tem três aspectos explícitos: o natural, o cultural e o artificial. Aduz que 

o meio ambiente artificial é aquele construído pelo espaço urbano construído, 

consubstanciado no conjunto de edificações (espaços urbanos fechados) e os equipamentos 

públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto). 

Dentro do espaço comunitário para Milaré (2011, p. 344), a expressão ‗‗equipamento 

urbano‘‘ abrange mais do que os logradouros públicos constituídos por espaços abertos: inclui 

igualmente áreas construídas, fechadas ou semiabertas, e destinadas ao uso público, 
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concebidas para preencher algumas das funções da cidade, por exemplo, centro culturais, 

assistenciais, de educação e saúde, quando erguidos pelo Poder Público Municipal e por ele 

mantidos. 

Esses equipamentos públicos de propriedade, domínio e uso públicos, possuem duas 

características: relacionam-se com o bem estar da população, influenciando 

significativamente o meio ambiente urbano e sua qualidade de vida e gozam de proteção 

especial pelo seu caráter eminentemente público, constituindo assim uma categoria de bens 

ambientais urbanos (ao menos lato sensu), objeto de uma tutela ambiental (senão explicita, ao 

menos por analogia). Sendo assim, mesmo que os equipamentos urbanos não façam parte do 

desenho urbanístico da cidade, preenchem funções urbanas da moderna cidade, funções estas 

que não são exclusivas dos espaços abertos, fazem parte do meio ambiente construído, isto é, 

o artificial. Passa assim, a ser objeto das politicas ambientais como Direito Urbanístico e com 

regulamentações especificas. Lei Federal 10 257/2001, Política Nacional Urbana, o ‗‗Estatuto 

da Cidade‘‘. 

Essa análise será retomada na seção 5 ao analisar o impacto sociocultural e os índices 

de criminalidade do município antes , durante e após o empreendimento. 

Retornando à construção inicial propiciadora do nascimento do socioambientalismo, 

conforme Marés (2002), o quarto elemento foi o porfiado tema da reforma agrária. 

A busca pela terra, elemento histórico de disputas desde a antiguidade. O tema mais 

disputado, mais renhido, foi o da reforma agrária que envolvia a questão da função social da 

propriedade: de um lado a questão social, muito presente na Constituição, integrada à sua 

sistemática, propugnando por uma propriedade relativa e somente protegida enquanto 

cumpridora de uma função social e ambiental e de outro a velha propriedade do século XIX, 

absoluta, protegida a qualquer preço, como coisa sacrossanta, intocável, como se fosse o 

supremo direito de cada um e o paradigma único da liberdade. Marés (2002, p. 22). 

A constitucionalização de tais institutos muda todo o paradigma de sua interpretação. 

Percebidos como normas materialmente constitucional, afeta aos direitos fundamentais, mais 

se alavanca seu caráter de importância. 

Aponta Marés (2002) que ao reconhecer e proteger direitos coletivos como o meio 

ambiente, o patrimônio cultural, os próprios valores étnicos e impor à propriedade privada 

restrições fundadas nestes direitos, como é o capítulo da reforma agrária, a Constituição de 

1988 abre as portas para um novo direito fundado no pluralismo, na tolerância, nos valores 

culturais locais, na multietinicidade, que rompe com a lógica excludente do estado 

Constitucional e seu Direito único. 
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Com base nessa reflexão, ―o discurso jurídico ganhou substância na medida em que a 

defesa dos direitos coletivos deixou de ser considerada objeto meta-jurídico e os tribunais 

passaram a conhecer pedidos não vinculados ao patrimônio individual dos requerentes. Um 

novo Direito nascia com todos os problemas, dificuldades e reações do velho sistema de 

acumulação capitalista.‖ Marés ( 2002, p. 24). 

Esse novo direito de todos, rompendo com o caráter egocentrista e incluindo o 

indivíduo como razão de ser do Estado Democrático de Direito inspirado na locução abstrata 

e ao mesmo tão completa da dignidade da pessoa humana, são os elementos jurídico-

filosóficos que irão absorver o que viria ser chamado de Socioambientalismo. 

Indicando categoricamente a inclusão do termo no discurso acadêmico-jurídico, 

articula essas conquistas e contextualiza que foi do desenrolar dessas novas possibilidades 

coletivas que começaram a ser criadas instituições de defesa de segmentos vulneráveis, à 

exemplo do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) e o Programa Povos Indígenas do Centro 

Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI). ―Nesse caldo de cultura propício ao 

desenvolvimento teórico e à prática jurídica‖, foram avolumadas as ações coletivas 

paradigmáticas e que por sua vez, instigou os Tribunais a se debruçarem sobre os novos 

direitos previstos pela ordem constitucional. 

Com a possibilidade de levar a juízo questões que antes eram consideradas meta-

jurídicas, como os direitos coletivos, paulatinamente a doutrina jurídica começou a 

aceitar e realizar estudos de direitos indígenas, ambientais e sociais. A exigência de 

respaldo teórico fez surgir juristas ambientalistas, [...]. As questões ambientais e 

culturais se misturavam de forma célere, na compreensão de que a cultura não 

subsiste num ambiente hostil, e não há nada melhor para preservar o ambiente do 

que uma cultura a ele adequada. (MARÉS, 2002, p. 25). 

 

Assim, diante dessa ebulição de ideias sociais, jurídicas e antropológicas a partir de 

diretrizes, agora, constitucionais, vem a lume a criação de um Instituto que seria adjetivado de 

socioambiental. De acordo com Marés (2002, p. 25),  

Foi nesse momento que NDI junto com os integrantes do Programa Indígena do 

CEDI convidaram ambientalistas radicados principalmente na fundação SOS Mata 

Atlântica e resolveram fundar uma nova organização que cruzasse as questões 

sociais com as ambientais, ampliando o horizonte dos direitos coletivos indígenas 

para sua verdadeira dimensão: direito dos povos direito das diferenças, ao mesmo 

tempo em que ampliasse também a ideia de proteção ambiental, retirando dela o 

aspecto negativista, anti-humano, para dar-lhe um sentido de direito coletivo de 

povos. Para dar um nome a essa organização fundada em abril de 1994, aprovou-se, 

provisoriamente, o de Instituto Socioambiental. O nome provisório ganhou 

perenidade e a palavra socioambiental escrita na Fazenda da Serra, Em Resende, 

para servir de nome provisório ganhou asas próprias, vencendo a imensidão dos 

mares e a altitude das serras ingressando no dicionário das lutas sociais. 

 

Dessa forma, o socioambiental nasce ainda sem uma formulação sedimentada, mas, 

que de pronto, identifica-se com a luta socio-cultural do indivíduo face à intervenção no meio 
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ambiente e na apropriação da terra, não em sentido de glebas imobiliárias, mas no sentido 

sociológico do meio em que se vive. 

A palavra socioambiental, portanto, não foi inserida na Constituição de 1988. Pra 

entender o que sejam Direitos Socioambientais é necessário partir do conceito de 

direitos coletivos, inscritos na Constituição, como vimos. Entretanto, para 

compreensão dos direitos coletivos a leitura da Constituição não é suficiente, é 

necessário entende-los em sua plenitude e sempre em cotejo com o direito 

individual, porque a Constituição reconheceu a existência de direitos coletivos ao 

lado dos individuais, quer dizer não os excluiu nem aboliu. Mesmo assim, do ponto 

de vista jurídico, isto é uma ruptura com a modernidade que apenas concebia 

direitos individuais, material ou imaterialmente apropriáveis a um patrimônio 

individual economicamente valorável. Os direitos coletivos, contrariando este 

fundamento da modernidade, não são valoráveis economicamente nem podem ser 

apropriados a um patrimônio individual. (MARÉS, 2002, p. 26). 

 

Nesse sentido, Marés (2002, p. 32) amplia a interpretação e alcance do 

Socioambientalismo para transportá-lo como um direito decorrente da defesa de políticas 

públicas em que todos são titulares.  

Deve ficar claro que o que interessa ao direito Socioambiental é o caráter coletivo 

destes direitos e não sua realização individual. É claro que se realiza o direito 

coletivo à moradia garantindo direito a todos e a cada um, mas com políticas 

públicas e não com soluções individuais. Isto quer dizer que o Direito 

Socioambiental transforma políticas públicas em direitos coletivos, porque a política 

estatal que viola direitos coletivos está violando direitos garantidos legalmente e não 

apenas contrariando grupos de interesse. 

Estes novos direitos têm como principal característica o fato de sua titularidade não 

ser individualizada, de não se ter ou não poder ter clareza sobre ela. Não são frutos 

de uma relação jurídica precisa, mas apenas de uma garantia genérica, que deve ser 

cumprida e que, no seu cumprimento acaba por condicionar o exercício dos direitos 

individuais tradicionais. 

Esta característica os afasta do conceito de direito individual concebido em sua 

integridade na cultura contratualista ou constitucionalista do século XIX, porque é 

um direito sem sujeito! Ou dito de maneira que parece ainda mais confusa para o 

pensamento individualista, é um direito onde todos são sujeitos. Se todos são 

sujeitos do mesmo direito, todos têm dele disponibilidade, mas ao mesmo tempo 

ninguém pode dele dispor, contrariando-o, porque a disposição de um seria violar o 

direito de todos os outros. 
 

Em conformidade a essa interpretação, é o pensamento de Juliana Santilli (2005, 

p.34) ao formular que o socioambientalismo, além de ser um direito de inclusão, deve ser um 

direito de sustentabilidade social. 

O socioambientalismo foi construído com base na ideia de que as políticas públicas 

ambientais devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de 

conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se 

com base na concepção de que, em um país pobre e com tantas desigualdades 

sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a 

sustentabilidade estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, 

ecossistemas e processos ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou 

seja, deve contribuir também para a redução da pobreza e equidade. Além disso, o 

novo paradigma de desenvolvimento preconizado pelo socioambientalismo deve 

promover e valorizar a diversidade cultural e a consolidação do processo 

democrático no país, com ampla participação social na gestão ambiental. 
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A contextualização de Marés (2002) e Santilli (2005), ao ampliar o conceito para um 

direito de todos e ao articular que além da concepção inicial de sustentabilidade ambiental, o 

socioambientalismo deve ser um caminho para contribuir para a redução da miséria e o 

estabelecimento da equidade, as questões que envolvem a segurança pública decorrente de 

empreendimentos ambientais a partir da migração de mão de obra em massa a se instalar 

provisoriamente na localidade, sem uma política pública de segurança para garantir-lhes tal 

direito juntamente com o da população local, inserisse como uma reivindicação 

socioambiental.  

Dessa perspectiva democrática alinhada aos interesses coletivos depreende-se que vai 

além. Nesse contexto, Santilli (2005, p. 91) aludindo aos princípios de interpretação 

constitucional elencados pelo jurista português Gomes Canotilho, discorre que a síntese 

socioambiental emergente no texto constitucional se dá a partir da unidade axiológico-

normativa do texto constitucional: 

A orientação socioambiental presente na Constituição não se revela pela leitura 

fragmentada e compartimentalizada dos dispositivos referentes à cultura, ao meio 

ambiente, aos povos indígenas e quilombolas e à função socioambiental da 

propriedade, e sim por uma leitura sistêmica e integrada do todo: o que alguns 

chamariam de uma leitura ―holística‖, que não percebe apenas as partes, mas a 

unidade axiológico-normativa presente no texto constitucional. 

 

Essa abordagem sistêmica permite desenvolver algumas bases para a inserção da 

segurança pública, especificamente, sob a análise de grandes empreendimentos, sob o foco do 

socioambientalismo. 

A partir da promulgação da Constituição da República de 1988 há uma nova 

conjuntura dos aspectos econômicos, sociais e ambientais. O princípio da dignidade humana 

passa a ser a matriz do ordenamento jurídico, os direitos fundamentais foram ampliados e foi 

destinado um capítulo próprio ao meio ambiente. A norma alcança uma amplitude difusa de 

proteção. O Princípio da Precaução Ambiental consagrado na Conferência das Nações Unidas 

no Rio de Janeiro em 1992, (ONU, 1992), surge nas relações ambientais com a mesma força e 

determinação do Princípio da Função Social na propriedade privada e nos contratos. Assim, o 

socioambientalismo se estabelece com a mesma força para preservar o interesse comunitário 

face aos projetos econômicos-ambientais. 

Direitos e garantias fundamentais são o grande limite de atuação público-privada, 

assim, as questões ambientais ocupam o discurso global quanto as medidas mitigadoras de 

impacto ao meio ambiente. Não haveria de ser diferente uma vez que de forma 

contemporânea o Direito Ambiental é um direito humano, constitucionalmente, um direito 

fundamental, e a segurança, em todas suas acepções, insere-se em ambas classificações. 
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A fim de estabelecer a historicidade da introdução do termo garantias 

constitucionais, Bonavides (2008, p. 529), identifica Rui Barbosa como um dos principais 

constitucionalistas a trazer para o discurso constitucional, a locução. 

Um dos constitucionalistas brasileiros do liberalismo da Primeira República que 

mais se empenhou em introduzir na linguagem constitucional de uso corrente o 

conceito de garantias constitucionais foi o Rui Barbosa. A Constituição de 24 de 

fevereiro de 1891 – a primeira da República após a queda do Império – não 

empregava a expressão direitos fundamentais nem tampouco direitos individuais, 

embora o individualismo do Estado liberal lhe inspirasse todo o texto, e toda a 

declaração de direitos gravitasse, por inteiro, ao redor dos direitos concernentes à 

liberdade, à segurança individual e à propriedade. 

Assim, localizando os direitos socioambientais efetivamente como direito e não 

como garantia, Bonavides (2008, p. 527-528) traz os argumentos de Rui Barbosa sobre a 

distinção, 

Dos publicistas brasileiros, Rui Barbosa, o mais severo em se insurgir contra a 

inadvertência dos juristas afeiçoados a não fazer distinção entre direito e garantia, 

partiu da definição de direito de Littré, o dicionarista da Academia Francesa, para 

eleger uma posição coincidente com a dos autores já citados. ''A confusão, que 

irrefletidamente se faz muitas vezes entre direitos e garantias, desvia-se 

sensivelmente do rigor científico, que deve presindir à interpretação dos textos, e 

adultera o sentido natural das palavras. Direito 'é a faculdade reconhecida, natural, 

ou legal, de praticar ou não praticar certos atos'. Garantia ou segurança de um 

direito, é o requisito de legalidade, que o defende contra a ameaça de certas classes 

de atentados de ocorrência mais ou menos fácil.'' 

Conforme Bonavides (2008, p. 530), Rui Barbosa se reportou ainda à indiferença de 

uma Constituição quanto a elucidar o sentido que têm as garantias constitucionais, e não 

vacilou, diante do problema, em formular um conceito lapidar acerca da natureza e da 

extensão dessas garantias da seguinte forma: 

'Verdade é que também não se encontrará, na Constituição, parte, ou cláusula 

especial, que nos esclareça quanto ao alcance da locução ' garantias constitucionais '. 

Mas a acepção é óbvia, desde que separemos, no texto da lei fundamental, as 

disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos 

direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa do 

direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os direitos; estas, as garantias; 

ocorrendo não raro juntar-se na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação 

da garanti com a declaração do direito. Essa discriminação produz-se naturalmente, 

de um modo material, pela simples enunciação de cada cláusula no tít.II, sec. II''. 

Nesse sentido, as garantias e direitos humanos são instituições inerentes à 

existência da pessoa, albergados como verdadeiros para todos os Estados e positivados nos 

diversos instrumentos de Direito Internacional Público, mas que nem sempre são levados à 
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efeito na ordem interna e por fatores instrumentais não possuem aplicação simplificada e 

acessível a todas as pessoas9. 

Os direitos socioambientais, fundamentais que são, positivados constitucionalmente 

a partir de interpretação dialética como se viu, pela importância que assumem no 

ordenamento jurídico, a doutrina tem buscado explicar os direitos fundamentais a partir de 

quatro planos de análise: formal, material, funcional e estrutural. 

Conforme Pereira (2006, p. 77) há distinção dos Direitos Fundamentais no plano 

formal e material: 
Do ponto de vista formal, direitos fundamentais são aqueles que a ordem 

constitucional qualifica expressamente como tais. Já do ponto de vista material, são 

direitos fundamentais aqueles direitos que ostentam maior importância, ou seja, os 

direitos que devem ser reconhecidos por qualquer Constituição legítima. Em outros 

termos, a fundamentalidade em sentido material está ligada à essencialidade do 

direito para implementação da dignidade humana. Essa noção é relevante pois, no 

plano constitucional, presta-se como critério para identificar direitos fundamentais 

fora do catálogo. 

 

Como salienta Lenza (2011, p. 801), várias teorias tentam explicar o papel 

desempenhado pelos direitos fundamentais e destaca a Teoria dos Quatro Status de Jellinek, 

status passivo ou subjectionis — o indivíduo se encontra em posição de 

subordinação aos poderes públicos, vinculando-se ao Estado por mandamentos e 

proibições. O indivíduo aparece como detentor de deveres perante o Estado. 

status negativo — o indivíduo, por possuir personalidade, goza de um espaço de 

liberdade diante das ingerências dos Poderes Públicos. Nesse sentido, podemos dizer 

que a autoridade do Estado se exerce sobre homens livres. 

status positivo ou status civitatis — o indivíduo tem o direito de exigir que o Estado 

atue positivamente, realizando uma prestação a seu favor. 

status ativo — o indivíduo possui competências para influenciar a formação da 

vontade do Estado, por exemplo, pelo exercício do direito do voto (exercício de 

direitos políticos). 

 

Nesse sentido, os direitos socioambientais fundamentais encontram guarida no 

Estado Democrático de Direito que foi instalado com a CRFB/88 que direciona à cidadania 

plena, sedimentando o status ativo em relação aos direitos fundamentais. 

Algumas conclusões em caráter preliminar podem ser extraídas da análise até então 

realizada. Do processo como se deu a nova Ordem Constitucional de 1988 e nesse contexto de 

                                                           
9
 ―O termo direitos humanos tem um alcance mais amplo, sendo empregado, de um modo geral, para fazer 

referência aos direitos do homem reconhecidos na esfera internacional, sendo também entendidos como 

exigências éticas que demandam positivação, ou seja, como um ‗conjunto de faculdades e instituições que, em 

cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade, as quais devem 

ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional‘.‖ [grifos no 

original] (LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución, Madrid : 

Tecnos, 1999, p. 48 apud PEREIRA. Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos 

fundamentais : uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos 

princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 76). 



52 

 

lucidez do constituinte, foi escrito o festejado Art. 225 da CF, sedimentando os direitos 

metaindividuais e indicando uma diretriz Institucional quanto ao meio ambiente. 

Consequentemente, a partir da análise sistemática do Art. 225 c/c os Arts. 1º (princípios 

fundamentais) 2º (objetivos fundamentais) 5º (direitos e deveres individuais e coletivos), 6º 

(direitos sociais), 170 (princípios da ordem econômica), 186 (função socioambiental da 

propriedade) 215 (cultura) 216 (patrimônio cultural) e 231 (índios), todos da CRFB/1988, 

verifica-se a diretriz socioambientalista do direito brasileiro. 

Direito socioambiental, portanto, é a prerrogativa que surge a partir da interferência 

antrópica no meio ambiente que impacta ou suprime conjuntamente um direito social, cultural 

ou de propriedade ambiental (difusa) e que cause dano ao interesse da comunidade local. 

À exemplo, uma mineradora que derrame rejeitos de minério sem o devido 

tratamento em um rio vindo a matar determinada espécie de peixe que era uma das bases do 

pescado da colônia de pescadores, diminuindo seu lucro, tem-se um dano ambiental, um dano 

civil e a incidência de direitos ambientais de restauração, reparo, entre outros. 

Por outra sorte, se o mesmo fato for de tal forma que venha a suprimir a colônia, os 

modos de pesca inviabilizando a atividade pesqueira daquela comunidade modificando seus 

costumes pesqueiros, sua cultura e sua sociodiversidade no trabalho, tem-se agora, a 

emergência de direitos socioambientais. 

Da mesma forma a instalação de um dos empreendimentos previstos na Resolução 

01/86 do CONAMA, quando, além de interferir na biótica, na ecologia e nos elementos físico-

químicos, passando a interferir no social e na cultura da população, trata-se de 

socioambientalismo. 

A problemática ambiental gerou mudanças globais em sistemas socioambientais 

complexos que afetam as condições de sustentabilidade do planeta, propondo a 

necessidade de internalizar as bases ecológicas e os princípios jurídicos e sociais 

para gestão democrática dos recursos naturais. Estes processos estão intimamente 

vinculados ao conhecimento das relações sociedade-natureza: não só estão 

associados a novos valores, mas a princípios epistemológicos e estratégias 

conceituais que orientam a construção de uma racionalidade produtiva sobre bases 

de sustentabilidade ecológica e de equidade social. Desta forma a crise ambiental 

problematiza os paradigmas estabelecidos do conhecimentos e demanda novas 

metodologias capazes de orientar um processo de reconstrução do saber que permita 

realizar uma análise integrada da realidade. (LEFF, 2010, p. 61). 

Em análise da última conferência mundial das Nações Unidas sobre meio ambiente, 

afirma Boff (2012), 

Das muitas crises pelas quais a humanidade passou, essa, seguramente, possui uma 

singularidade. Ela pode significar o fim de nossa existência sobre este planeta ou um 

salto para um novo patamar de civilização, ecoamigável, justa, compassiva e fraterna. A 

grande maioria da humanidade e os tomadores de decisões dos povos não se 

conscientizaram ainda desta nova situação. A Rio+20 foi escandalosamente cega e 

muda. Não se tomaram decisões. Foram proteladas para 2015. Não obstante esta atitude 
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insana, alguns fatos estão produzindo um novo estado de consciência na Humanidade. 

Podem ocasionar mudanças radicais. Eis alguns deles: 

[...] 

O segundo, é a descoberta da unidade Terra e Humanidade. É o legado que os 

astronautas nos deixaram. Eles testemunharam: a partir de  suas naves espaciais se 

comprovam que não há separação entre Terra e Humanidade. Formam uma única 

entidade. Nós somos a porção da Terra que sente, pensa, ama e cuida. Humanidade e 

Terra são interdependentes e indivisíveis. Posteriormente, os cientistas demonstraram 

que a Terra é um sistema biofísico que regula os climas, garante a fertilidade dos solos e 

rege as corrente marítimas. 

 

Conforme Morin apud Dean (2005, p. 23), ―não devemos esquecer que o homem é 

um ser biológico-sociocultural, e que os fenômenos sociais são, ao mesmo tempo, 

econômicos, culturais, psicológicos etc.‖ 

Nesse sentido apresenta-se uma definição de socioambientalismo de forma simples 

sem ouvidar da importância dos conceitos já formulados, bem como introduzir seus 

fundamentos e axiomas decorrentes. 

Direito socioambiental é o título jurídico decorrente do manuseio econômico do 

habitat (ecológico) e sua influência no modo de vida do animal social que, considerando uma 

interação dominante sobre os recursos ambientais, suprime ou impacta sua tradição, cultura, 

modo de vida urbano ou rural de vivência. 

Animal social no mais lídimo sentido do indivíduo das diversas comunidades 

civilizadas ou não, tecnológicas ou rudimentares (sociodiversidade), que se estrutura em 

família, na Pólis, construindo a cultura, os costumes e a sociedade em que vive e interage. 

Em síntese é subjugação do indivíduo social na sua diversidade a partir da interação 

predatória do econômico sobre o meio ambiente que lhe circunda. 

Do estudo até aqui descortinado pode-se estabelecer quatro fundamentos do 

socioambientalismo: 

1º) Equilíbrio de interesses econômicos, ambientais, sociais e culturais 

Entre a colisão dos princípios que permeiam os direitos fundamentais e direito ao 

desenvolvimento há de coexistir a conformação entre eles e não apenas a integralização de um 

em detrimento do outro. 

2º) Informação e participação social 

Efetivo direito de ser consistentemente informado de todos os benefícios e perigos do 

projeto. 
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A consulta pública precisa ser inteligível, reorientada e democrática. Não se participa 

nem se decide sabiamente sem conhecimento. Este é pressuposto da decisão. Reunir a 

população na Câmara Municipal ou num Ginásio sem a devida a devida consciência crítica 

para o que será decidido (e outorgado por ela) é incipiente. A metodologia da consulta pública 

precisa ser sistemática e instrumental-prática e não apenas formal. 

3º) Prevenção sociocultural e precaução ambiental 

O empreendedor tem a obrigação de fazer, não fazer, precaver antes de instalar. O 

poder público não pode ser letárgico e inviabilizar os investimentos privados nem tampouco 

autorizar condicionantes futuras sem a anterior medida mitigadora e compensatória levada a 

efeito antes de instalar. 

4º) Consciência crítica 

A Terra e a Humanidade formam uma única entidade. A primeira, o organismo 

biofísico que abriga a vida em todas as suas formas. A segunda, o organismo que pensa e 

sente. São interdependentes não obstante a primeira existir sem a segunda – porém, sem a 

razão, a consciência e o amor, o organismo biofísico teria menos sentido. Não se trata de uma 

visão antropocêntrica. Hoje, somos o legado do que recebemos dos antepassados. Amanhã, a 

geração futura será o que formatarmos para eles no presente. 

 

2.4.2 Axiomas do socioambientalismo 

No dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2010, p.232), axioma é uma premissa 

considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém 

ela mesma indemonstrável, originada, segundo a tradição racionalista, de princípios inatos da 

consciência ou, segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. O princípio 

aristotélico da contradição (''Nada pode ser e não ser simultaneamente'') foi considerado desde 

a antiguidade um axioma fundamental da filosofia.].  

De forma geral, axioma é uma sentença considerada o marco inicial para construção 

ou aceitação de uma teoria. Assim, é aceito como verdade para formar a base de outras 

situações dependentes da teoria. 
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Além de uma verdade auto evidente pode ser uma expressão lógico- formal usada em 

uma dedução, decorrente de aplicação prática ou empírica. Fatos novos sempre mudam 

teorias dogmáticas.  

A matemática e as demais ciências exatas fizeram uso constante de axiomas; não 

apenas essas ciências como as ciências naturais. Em muitos contextos, axiomas, postulados e 

até mesmos hipóteses são usados indistintamente. 

Feitas essa considerações iniciais, sem adentrar no rigor científico a que um axioma 

necessita a fim de estabelecer-se na Teoria, busca-se apresentar axiomas socioambientais com 

o objetivo de fomentar o debate das bases fundantes do seu significado e alcance: 

a) o meio ambiente é um sujeito que interage com a ação antrópica e não um objeto a ser 

explorado. 

b) o respeito à sociodiversidade do indivíduo e suas múltiplas interações consciente com o 

meio ambiente, de acordo com a sociedade em que está inserido, é o centro dos direitos 

socioambientais. 

c) o manejo de recursos ambientais não é incompatível com a satisfação socioambiental. A 

participação social é a viga mestra do socioambientalismo e do desenvolvimento. 

d) a comunidade é a primeira responsável pela defesa de seus direitos socioambientais 

sobrepondo, inclusive, o próprio poder público. Este passa a ser precursor à sociedade quando 

tratar-se de comunidades indígenas, tradicionais e afins. 

e) em questões ambientais, o estágio social da humanidade ainda não permite que a defesa do 

meio ambiente se fundamente apenas na ética e na solidariedade, é necessário controle, 

fiscalização e coerção. 

f) mudança do foco que está nas grandes empresas e no poder público como violões, para o 

cidadão. Enquanto o indivíduo não se conscientizar sobre seu lixo pessoal ou caseiro e com a 

água de seu uso diário, as discussões de proteção a direitos ambientais e socioambientais 

tendem a ser inócuas. 

g) defesa da heterogeneidade da vida como uma precisa compatibilidade entre o 

desenvolvimento e as diversas culturas locais urbanas ou tradicionais. O respeito aos 

contrastes econômicos e culturais das regiões são fundamentais ao socioambientalismo. 
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h) simplificar a variável indivíduo humano sobre a complexa abordagem ambiental e o 

crescimento econômico. A perenidade do planeta sadio às presentes e futuras gerações é 

busca legítima. 

i) o manejo econômico do meio ambiente somente se justifica com a efetiva implantação 

direta para a população impactada, dos direitos de segunda dimensão
10

 a partir de uma política 

conjunta entre o Poder Público e o Empreendedor. Inteligência do Art. 170 da ordem 

econômica, Art. 225 e do Art. 186 da função social da propriedade, todos da CRFB/88, uma 

vez que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e direito presente e futuro. Nem 

mesmo a União tem livre disposição proprietária para conceder ao empreendedor o lucro 

capitalista sem que haja a implantação de tais direitos fundamentais.  

Assim, com vistas a identificar o campo de atuação, diferenças e similitudes dos 

direitos ambientais e dos direitos socioambientais, considerando sempre, que estes não estão 

dissociados e que a prevalência de um não faz desaparecer o outro, antes pelo contrário, estão 

um para com o outro de forma intrínseca como nos conjuntos matemáticos em que às vezes é 

possível ter-se um sem outro e às vezes um está contido no outro ou em intercessão, propõe-se 

o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 O escopo dos direitos sociais para o socioambientalismo é o recorte do Caput do Art. 6º da CRFB/88: trabalho, 

educação, saúde, segurança pública e moradia, somados aos direitos culturais e ao direito ao meio ambiente 

equilibrado. 
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Quadro 1 – Principais diferenças entre direito ambiental e direito socioambiental. 

Aspectos observados Direito Ambiental Direito Socioambiental

Foco Formas de vidas Modos de se viver

Necessidades Fisiológicas: alimentos seguros, ar puro, água potável,

controle de resíduos, manejo sustentável da fauna e flora,

biotecnologia, mudanças climáticas, catástrofes

decorrentes da ação antrópica, segurança pessoal e

coletiva, reproduzir, preservar, prever, precaver, uso do

espaço cósmico.

Emancipatórias da pessoa: pensar, ser, viver,

construir, manter-se do jeito que é, ensinar seus

costumes urbanos, rurais, ou tradicionais, cidadania,

trabalho, dignidade humana, segurança comunitária e

difusa, criar, fazer, prover.

Estrutura Forte componente técnico-regulado. Conhecimento

técnico-científico.

Conhecimentos da antropologia, da sociologia e da

psicologia. 

Fonte de estudo Centraliza na biologia, na física, na química e no

patrimônio cultural, entre outras.

Centraliza nas diversas Sociedades, no multiculralismo e

no respeito à sociodiversidade e nos costumes.

Interação bio-psiquíca Comunica com os sentidos visão (flora, paisagens);

audição (pássaros, cachoeiras) e há a transformação em

uma utilidade pessoal e coletiva, dá-se um sentido técnico 

ou de experiências, de aprendizado, de interação.

A partir dos sentidos inspira os costumes, a arte, a

poesia, a tradição, o sagrado. A montanha e os vales

não são apenas paisagens espeleológicas, são a

manifestação do divino.

Visão de fatos culturais. As inscrições rupestres são um patrimônio cultural. As inscrições rupestres são o retrato de um modo de

viver. 

Campo de atuação Vida do e no planeta. Cotidiano das sociedades, dos seus indivíduos

comunitários e do costume laboral.

Enquadramento dos direitos Direitos de 1ª e 3ª dimensão. Direitos de 2ª e 3ª dimensão.

Interação com o indivíduo O homem é um animal bio-físico-espiritual. O homem é um animal social.  
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Buscando-se fazer uma abordagem epistemológica a partir da instalação do 

capitalismo, da configuração da sociedade tecnológica, do consumo e dos direitos humanos de 

terceira dimensão, buscou-se centrar o indivíduo social multicultural como núcleo fundante 

do socioambientalismo. Para tanto, construiu-se, dialeticamente, três referenciais: o primeiro, 

formulado a partir da exploração ambiental com vistas ao desenvolvimento insustentável que 

propiciou o surgimento da sociedade do risco. A partir das reflexões sobre os direitos de 

titularidade difusa, tratou-se de apresentar suas influências para que fosse introduzido no 

discurso judicializado, as discussões ambientais. 

Em seguida abordou-se o nascimento do socioambientalismo inaugurado da 

interpretação integrada da Constituição cidadã, partindo-se das reivindicações sociais que se 

avolumaram após o processo de redemocratização do país, estabelecendo seus contornos e 

alcance como um direito comunitário não adstrito aos povos tradicionais, mas inerente ao 

indivíduo social em constante interação com o ambiente. 
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Nesse ínterim, indaga-se qual a relação entre desenvolvimento local e segurança 

pública. 

Não será respondida imediatamente essa pergunta, mas ela se tornará imprescindível 

ao problema que será esmiuçado, a partir da seção 3. 
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3 SEGURANÇA PÚBLICA E GRANDES EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO-

AMBIENTAIS 

 

A segurança pública durante muito tempo gravitou em ofensas a bens jurídicos 

individualizados e na guarnição do próprio Estado. Conjecturar a segurança de forma cidadã 

voltada para a coletividade, inclusive, atividade de polícia ambiental, é uma abordagem 

relativamente nova, pois estava voltada para a defesa do indivíduo e do patrimônio privado a 

partir da política criminal secular. Nesse momento, verificava-se também que o fenômeno 

criminal acometia de forma mais contundente, os grandes centros urbanos. 

Todavia, sem ter-se a pretensão de determinar as causas da violência, a partir do 

aumento geométrico da população com uma urbanização desenfreada, sem planejamento e 

equipamentos públicos, a constante desigualdade social, o tráfico ilícito de entorpecentes e a 

impunidade estimulada por uma legislação turva, que muitas vezes não corresponde aos 

interesses sociais, a criminalidade voltou-se, também, para o interior em escala ascendente. 

A questão é que a criminalidade é um fenômeno controlável apesar de não se saber 

ainda como, mesmo que os estudos aprofundados e seculares da criminologia, da sociologia e 

da psicologia social, não terem conseguido efetivamente determina-lhe o seu desencadeador 

objetivo. O crime é um fenômeno social, um comportamento humano, diferente dos 

fenômenos da natureza. 

A segurança pública permeiam todos os aspectos da vida em sociedade, aí incluídos 

os fatores ambientais decorrente da ação antrópica que podem gerar instabilidade social e ser 

fator motivador da violência e da criminalidade. Se a polícia é muito solicitada é por causa de 

alguma anomalia social 

Na conjuntura atual da importância dos direitos ambientais, discute-se a questão da 

segurança pública na localidade que se instalam grandes empreendimentos, por exemplo, 

mineradora, hidrelétrica, rodovia, usina siderúrgica, etc. 

A segurança pública em si é um direito social. Todavia, quando o ambiente social é 

impactado por grandes projetos capaz de alterar significativamente a paz social da localidade 

em decorrência específica dos projetos, apresenta-se com novos contornos, socioambientais. 

Considerando as reflexões de Leff (2010) indagando: o que é o ambiente? Como 

conhecemos e apreendemos o ambiente? Em que princípios se funda um saber e uma 

racionalidade ambiental? A pesquisa tem por finalidade estudar a segurança pública em 

interação com o desenvolvimento econômico numa análise socioambiental, especificamente, 
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quando, na instalação de grandes empreendimentos que impactam de maneira significativa a 

qualidade de vida na comunidade local não estando suficientemente contemplada no Estudo 

de Impacto Ambiental, na relação ambiente, indivíduo e desenvolvimento econômico. ―O 

ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo‖. 

A articulação do meio ambiente natural e meio ambiente artificial é indissociável. 

Conforme Séguin (2011, p. 61) citando Fritjof Capra e comentando a sinergia que os 

ocupantes do planeta vivem: 

A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de integração. Os 

sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às 

unidades menores [...]. Todo e qualquer organismo – desde a menor bactéria até os 

seres humanos, passando pela imensa variedade de plantas e animais – é uma 

totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo‖. 

A partir desse sistema vivo e principalmente integrado é que se busca o direito 

socioambiental analisando os impactos na segurança pública decorrente de projetos 

econômico-ambientais.  

 

3.1 Dever do Estado direito e responsabilidade de todos 

 

O direito à segurança também é prevista no caput do art. 5º e no Art. 6º da CRFB/88. 

Porém, conforme Lenza (2011), ―a previsão no art. 6º tem sentido diverso daquela no art. 5º. 

Enquanto lá (Art. 5º) está ligada à ideia de garantia individual, no Art. 6º, aproxima-se do 

conceito de segurança pública, que, como dever do Estado, aparece como direito e 

responsabilidade de todos, sendo exercida, nos termos do art. 144, caput, para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.‖ 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz no artigo 144 a 

atribuição do Estado de garantir a segurança pública ao cidadão com uma observação a mais, 

a responsabilidade de todos para consecução do direito. Essa responsabilização foi justamente 

a inovação, atribuir a corresponsabilidade. 

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos [...]. 

 

Em decorrência do poder constituinte derivado a Constituição Estadual de Minas 

Gerais (CEMG/1989), ao regular a segurança pública, notadamente quanto à polícia 

ostensiva, regulamentou a competência constitucional, estabelecendo-lhe também a 

competência de polícia ambiental: 
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Art. 136 - A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - Polícia Civil; 

II - Polícia Militar.  

[...]. (MINAS GERAIS, 1989). 

 

Mais específico, o inciso I do Art. 142 da CEMG/1989, atribuiu a competência do 

policiamento ambiental à policia militar: 
Art. 142 – [...] 

I – à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de 

trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades 

relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, além da garantia 

do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das 

áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de 

patrimônio cultural; 

Da segurança pública exercida pela polícia ostensiva de florestas e mananciais 

surge uma proteção muito além da clássica proteção individualizada ou coletiva lato sensu 

da pessoa e do patrimônio, a segurança voltada para as questões do meio ambiente.  

Retornando e examinando amiúde o texto constitucional tem-se que a Segurança 

Pública é um termo geral utilizado para designar o direito das pessoas de serem 

protegidas contra qualquer risco, em qualquer lugar,  

Em se tratando de segurança pública, não se pode tomar a palavra pública no 
sentido usual, sendo mais acertado tomá-la como se referindo ao direito de 
todos os cidadãos de serem protegidos contra riscos a que possam estar 
expostos no espaço público e em casa, e contra riscos não necessariamente 
referidos à ideia de espaço [...] o conceito de ordem pública, então, será mais 
abrangente do que o estabelecido em sentido genérico pelos doutrinadores; 
mesmo porque eles ainda não chegaram a um consenso sobre o significado 
dessa expressão [...]. (SILVA, 2003, p. 308). 

Assim como em outras instituições constitucionais o significado do termo 

Segurança Pública não foi aprofundado pela Constituição. Autores como Silva (1963) 

tentam explicá-la como uma circunstância que afaste as pessoas do perigo à vida e garanta 

os direitos civis, políticos e sociais do cidadão. Acrescenta-se ainda, garantia de direitos 

ambientais. 

Da mesma maneira e ainda trazendo a responsabilidade que fora compartilhada 

pela Constituição de 1988, Afonso da Silva (2002, p.181) afirma que a segurança pública 

não é um assunto e problema somente de polícia, cabendo à comunidade e aos demais 

órgãos públicos e privados neles se envolverem. 

É a situação de preservação ou restabelecimento dessa convivência social que 

permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas atividades sem 

perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e reivindicação de seus 
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próprios direitos e a defesa de seus legítimos interesses. [...] é uma atividade de 

vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas. 

De acordo com Lazzarini (1997, p.19), a Segurança Pública é o estado antidelitual 

de proteger a sociedade contra tudo aquilo que cause dano à vida, à liberdade e ao 

patrimônio, por meio de um órgão que atue preventivamente: 

[...] o estado antidelitual, que resulta da observância dos preceitos tutelados 

pelos códigos penais comuns e pela lei das contravenções penais, com ações de 

polícia preventiva ou de repressão imediata, afastando-se, assim, por meio de 

organizações próprias, de todo o perigo, ou de todo o mal que possa afetar a 

ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade, ou dos direitos da 

propriedade das pessoas [...]. 

A paz social, a ordem pública e a tranquilidade pública, sem adentrar na discussão 

sobre ordem e segurança pública sobre quem precede, ou quanto ao movimento de lei e 

ordem, a Ordem Pública é desejo de todos, indistintamente. Para Rolim (2013, p. 31), 

―[...] é nela que se espera a convivência harmoniosa entre as pessoas pautadas no respeito, 

na hombridade, na urbanidade e na solidariedade. É uma situação de atendimento aos 

costumes, às normas não escritas e às leis, a fim de garantir a segurança necessária para o 

exercício dos direitos individuais e coletivos.‖ 

De acordo com José Afonso da Silva (2003, p. 753) a ordem pública será ―[...] uma 

situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação 

que tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de 

crimes.‖ 

Discorrendo sobre ordem pública, Castro (2002, p. 256-259) a coloca num estado 

―acima da segurança pública‖ e complementa os seus argumentos, ao delineá-la como: 

―o complexo de normas jurídicas julgadas essenciais ou fundamentais ao bem 

público e à segurança ou garantia dos direitos individuais. [...] É a co-

participação de normas jurídicas e socioculturais indispensáveis ou necessárias 

ao bem público e à 
„
situação de pacífica convivência social‟ imanentes na 

tranquilidade pública, sem ameaça de violência ou sublevação provocadora de 

crime, com a segurança pública ou garantia de direitos individuais, 

prioritariamente da incolumidade de pessoas e do patrimônio, e com espírito 

comunitário e o exercício da cidadania.‖ 

Ordem, do latim Ordo, Ordinis, dentre as suas várias acepções (CASTRO, 2002, p. 

254-258; MAGALHÃES, 1984, p 12), indica a organização, disposição das coisas de 

forma agradável e harmoniosa. No vocabulário jurídico, Silva (1984, p. 289) a define no 

sentido do ―sistema de regras ou a soma de princípios criados para estabelecer o modo ou 

a maneira por que se deve proceder ou agir, dentro da sociedade em que se vive, ou das 
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instituições, de que se possa participar (destaques do autor)‖. E ainda complementa como 

sendo 

o conjunto de regras que determinam e regem as atividades dos homens. [...] Por 

sua origem pelo âmbito social, a que se refere, pela natureza das relações que 

regula, pelo território, em que é compreendida, e pelo momento histórico, em 

que se estabelece e passa a vigorar [...] (SILVA, 1984, p. 289). 

Para Rolim (2013, p. 33), ―a Tranquilidade Pública está imbricada na Ordem 

Pública ambas consolidam o bem-estar social e a convivência pacífica e harmoniosa da 

comunidade.‖  

Nesse cenário, considerando a vivência social num ambiente tranquilo e 

desprovido do aumento de riscos quanto à segurança pública decorrente da mudança que 

se instala na localidade que recebe projetos ambientais, pode-se fazer um paralelo quanto 

às pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010) relativas à 

sensação de segurança no meio em que se vive, a fim de traçar o caminho do prejuízo 

socioambiental influenciado pelo aumento da criminalidade e consequente impacto na 

qualidade de vida dos indivíduos do município em que se localiza o projeto, o que será 

melhor analisado na seção 5. 

A polícia ostensiva tem papel importantíssimo na garantia dos direitos dos cidadãos 

cumprindo sua missão constitucional. O Art. 144 da Constituição da República de 1988 

dispõe que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Essa 

responsabilidade compartilhada abarca o empreendedor na apresentação do Estudo de 

Impacto Ambiental. 

Neste contexto, Luiz (2006) afirma que ―a segurança como um bem inestimável da 

sociedade deve ser preservada e atendida num contexto altamente integrativo e participativo, 

correspondendo de forma estreita ao estabelecimento de novos paradigmas organizacionais‖. 

 

3.2 Impacto ambiental na segurança pública 

 

Em pesquisa apresentada na Polícia Militar de Minas Gerais por Carneiro (2012, 

p.15), sintetiza as necessidades de segurança pública que surgem nas cidades sedes de grandes 

empreendimentos, 

Na fase de instalação do empreendimento, pode a ordem pública ser impactada 

negativamente pelos seguintes fatores: aumento abrupto da população flutuante no 

município, decorrente da contratação maciça de mão-de-obra temporária; impacto 

no trânsito de veículos e de pedestres nos logradouros públicos; aquecimento da 

economia local com maior circulação de dinheiro; instalação de alojamento coletivo 
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para absorver mão-de-obra proveniente de outros municípios com grande 

contingente de trabalhadores em espaço reduzido, favorecendo atividades paralelas – 

prostituição, uso e tráfico de drogas - que se enraízam em áreas circunvizinhas aos 

alojamentos/canteiros de obras e ainda, o favorecimento de movimentos paredistas. 

Assim, antecedendo a concessão da licença ambiental, torna-se imprescindível a 

participação da Polícia Militar na discussão sobre a implementação de medidas pelo 

empreendedor, que possam mitigar os impactos negativos que serão causados à 

segurança da população já residente no município e também das pessoas que 

migrarão em busca de emprego temporário. 

A preservação da ordem pública implica no domínio – conhecimento e atuação – por 

parte do órgão policial dos problemas relacionados à segurança e, 

consequentemente, lesivos à sociedade. Para tanto é fundamental o ingresso da 

Instituição nos fóruns de discussão e tomada de decisões que impactem ou possa 

impactar na ordem pública. 

 

A fim de entender o que se busca com a segurança pública nas localidades sedes de 

grandes empreendimentos, Meirelles e Espírito Santo (2003, p. 124) sintetiza os sentimentos 

de segurança e de insegurança da seguinte forma: 

Em relação à segurança entendemos que, em seu sentido amplo, é também um 

ambiente, um estado, uma situação em que objetivamente as ameaças estão 

controladas. É uma situação ideal, porque o ser humano não dispõe ainda de meios 

eficazes para o controle total das ameaças. [...] insegurança, que podemos definir como 

inexistência, insuficiência, deficiência ou ineficiência de proteção nacional ou de 

proteção social, o que pode ensejar um estado permanente de tensão, medo, descrença, 

revolta, desgaste emocional, ansiedade, em que vive o homem moderno, diante das 

ameaças que o rondam permanentemente. A insegurança em seu sentido amplo, é um 

clima, um ambiente, um estado, uma situação, em que ameaças permanecem sob 

precário controle e há a percepção da precariedade desse controle [...].  

Desde a Teoria das Necessidades Humanas, a clássica pirâmide das necessidades de 

Maslow (1967), a segurança em sentido lato é um dos elementos que integram as 

necessidades básicas da pessoa. Na hierarquia proposta pelo autor, seria o segundo elemento 

da pirâmide. O primeiro, seria as necessidades fisiológicas. 

Nas palavras de Porto e Regis (2006), segurança é a necessidade de autopreservação 

da espécie. Está relacionada à proteção individual contra os perigos que podem ameaçar a 

saúde, moradia, emprego e as necessidades de ordem sociais.  

Por sua vez, o Art. 2º da Resolução Conama nº 01/86 apresentou uma lista em rol 

exemplificativo, dos empreendimentos que necessitam do EIA e considerados potencialmente 

causadores de significativo impacto ambiental que interessam a segurança pública: 

Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 

estadual competente, e do IBAMA e em caráter supletivo, o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: I - Estradas de rodagem com 

duas ou mais faixas de rolamento; II - Ferrovias; III - Portos e terminais de minério, 

petróleo e produtos químicos; IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, 

artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; V - Oleodutos, gasodutos, 

minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; VI - Linhas de 

transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; VII - Obras hidráulicas para 

exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima 
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de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 

drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e 

embocaduras, transposição de bacias, diques; VIII - Extração de combustível fóssil 

(petróleo, xisto, carvão); IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, 

definidas no Código de Mineração; X - Aterros sanitários, processamento e destino 

final de resíduos tóxicos ou perigosos; Xl - Usinas de geração de eletricidade, 

qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; XII - Complexo e 

unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, 

destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); XIII - Distritos 

industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; XIV - Exploração econômica de 

madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir 

áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista 

ambiental; XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e 

estaduais competentes; XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em 

quantidade superior a dez toneladas por dia. 

Em estudo recente, Carneiro (2012, p. 62) busca descrever e analisar processos de 

empreendimentos potenciais de significativo impacto ambiental que demandaram 

licenciamento ambiental (EIA), visando a segurança pública. 

Importa esclarecer que foram analisados dados de 190 processos de licenciamento 

ambiental em que houve exigência da apresentação de EIA/RIMA para a concessão 

de licença prévia, sendo 16 em 2008, 59 em 2009, 61 em 2010 e 54 em 2011. A 

pesquisa foi realizada através de dados constantes no Sistema Integrado de 

Informação Ambiental (SIAM), através do endereço eletrônico 

http:www.siam.mg.gov.br, com senha para acesso fornecida ao pesquisador apenas 

para análise dos processos de licenciamento ambiental. 

Interessou à pesquisa apenas os processos considerados de grande porte e grande 

potencial poluidor, ou seja, os considerados de classe 6. Após análise, verificou-se 

que dentre os 190 apenas 6 empreendimentos se enquadram neste universo. [...] 

 

Analisando os seis empreendimentos de grande porte e grande capacidade de 

degradação ambiental destacados pelo autor referenciado, verifica-se o impacto que causa na 

segurança pública na localidade de instalação e municípios vizinhos, aprofundado na seção 5. 

Citem-se três empreendimentos a fim de verificar a mudança na comunidade e o 

potencial impacto na segurança pública diretamente o cotidiano da população e das suas 

relações sociais, de acordo com Carneiro (2012, p. 62 – 75). 

1º) A nova unidade de produção da Usiminas S/A em Santana do Paraíso-MG.  

O processo de regularização ambiental da nova unidade industrial da USIMINAS, a 

ser instalada no município de Santana do Paraíso, iniciou-se em 07/08/2008, tendo sido o 

processo formalizado em 19/08/2008. O RIMA foi elaborado pela empresa Brandt Meio 

Ambiente Ltda. A nova Usina foi projetada para uma capacidade produtiva de 5,0 Mt/ano de 

aço líquido, com construção definida para o local onde se encontrava em funcionamento o 

Aeroporto da USIMINAS, com proposta de transferência para outro local. 
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O local previsto para a nova Usina fica a aproximadamente 7 km de 

Ipatinga e a 217 km de Belo Horizonte, às margens da rodovia MG 456 que 

liga Ipatinga a Caratinga. 

Na fase de implantação do empreendimento, as obras foram previstas para 

durar 47 meses, em 3 turnos de revezamento de 8 horas. No pico das obras, 

a previsão de mão-de-obra foi de 20.000 pessoas, priorizando contratação 

na região, tendo estabelecido 67% como meta. Ao mesmo tempo, o RIMA 

previu a construção de 1 alojamento com capacidade para 6.600 

trabalhadores, sem definição de local. O transporte do alojamento para o 

local da obra seria realizado através de ônibus e vans, sob responsabilidade 

das empresas contratadas. 

Dentre os aspectos negativos apontados com a instalação da usina, o RIMA 

trouxe na página 90 algumas considerações sobre a segurança pública no 

município de Santana do Paraíso/MG. 

[...] No que diz respeito à segurança pública, o representante da polícia 

militar demonstrou preocupação com o rápido crescimento populacional e a 

consequente demanda por policiamento. [...] 

Os demais representantes públicos também se mostraram apreensivos com 

o possível aumento da violência e a falta de segurança. “Mesmo sem a 

USIMINAS aqui, a nossa estrutura já está insuficiente. Agora vai acelerar 

o problema, tudo vai ser mais urgente” (Tenente Nóbrega). 

2º) Expansão da capacidade produtiva de celulose da empresa CENIBRA em Belo 

Oriente/MG.  

O RIMA foi elaborado pela empresa Brandt Meio Ambiente Ltda. A ampliação 

pretendida consistia na instalação de uma 3ª. linha de produção, que permitirá à Empresa 

atingir uma produção nominal de 2,2 milhões de toneladas/ano de celulose sem a utilização do 

cloro elementar como principal agente branqueador do processo produtivo. A empresa possui, 

atualmente, uma Licença de Operação para 1,25 milhões de toneladas/ano de celulose. A 

capacidade de produção da nova linha foi prevista para 950 mil toneladas/ano. 

A CENIBRA está situada na cidade de Belo Oriente/MG, a 236 km de Belo 

Horizonte, no Vale do Aço mineiro. A área total ocupada pelas instalações 

industriais da CENIBRA, dentro do município de Belo Oriente compreende 122 

hectares, havendo incremento na área construída de 22 hectares. 

A fase de implantação da 3ª. linha de produção foi prevista para durar 36 meses, 

entre outubro de 2009 e dezembro de 2013, atingindo 5.317 trabalhadores no pico 

das obras, sendo privilegiada a contratação de mão-de-obra na região 

metropolitana do Vale do Aço e dos municípios de Belo Oriente, Naque e 

Periquito, somente no caso de indisponibilidade nestas regiões de funções 

especializadas, a busca seria estendida, priorizando-se profissionais com histórico 

de trabalho em obra e acostumados a se deslocarem para as frentes de serviço sem 

perderem seus vínculos com o local de origem. 

Foi prevista a instalação de 2 alojamentos, sendo 01 no distrito de Perpétuo do 

Socorro e outro às margens da rodovia LMG 758, entre a sede de Belo Oriente e o 

distrito de São Sebastião de Braúnas, no local denominado Bião, com capacidade 

para 500 pessoas cada. 

Após a instalação, foram previstos 428 novos empregos permanentes adicionais. 

Desta forma, estimou-se que, a partir de setembro de 2013, o número total de 

funcionários próprios e terceirizados seria de 3.227. 
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3º) Expansão da capacidade de produção da ARCELOR MITTAL MONLEVADE 

João Monlevade/MG.  

O RIMA foi elaborado pela empresa Brandt Meio Ambiente Ltda, contendo 113 

páginas. O objetivo do empreendimento consiste na ampliação das instalações industriais 

atuais, o que permitirá aumentar a capacidade produtiva atual de aço líquido de 1 200 000 

t/ano para 2 400 000 t/ano. A Usina de João Monlevade é uma unidade integrada, isto é, conta 

com processos de produção que vão desde a utilização do minério (extraído na Mina do 

Andrade, a 11 km de distância), passando pela Sinterização, redução em Alto-Forno, Aciaria, 

até a Laminação. 

Em relação à mobilização de mão-de-obra, o número de pessoas deverá variar em 

função das atividades desenvolvidas em cada etapa, sendo previsto que o pico 

ocorrerá no 17º. mês da obra, que é prevista para 27 meses. Nesta época a previsão 

é de estarem alocados nas obras cerca de 6.000 pessoas. Para o cumprimento do 

cronograma, inicialmente, a previsão é de que as atividades de construção e 

montagem de equipamentos e sistemas sejam realizadas em 03 turnos de 08 horas. 

Na operação e manutenção das novas unidades da expansão da Usina é prevista a 

criação de 717 novos empregos, sendo 417 de funcionários próprios e 300 de 

terceiros. Portanto, após a expansão, o total de funcionários próprios e terceiros 

será de 2.748 pessoas. 

O transporte do pessoal dos alojamentos para a Usina será feito utilizando-se ônibus 

e vans e será de responsabilidade das Contratadas. 

Sobre a segurança pública, o RIMA afirmou que a Polícia Militar local está 

reivindicando junto ao comando superior uma reestruturação da companhia, tendo 

em vista sua defasagem seja de efetivo ou de estrutura em relação à necessidade, 

atualmente inadequados. O RIMA apontou que foram realizadas entrevistas com 

lideranças da comunidade. Assumindo uma posição mais conservadora, alguns 

representantes de instituições governamentais, sindicais e de comunicação 

apresentaram algumas preocupações na área social, através de questões como o 

sistema viário, a segurança e a saúde, em maior destaque, devido à chegada de 

forasteiros (pessoas estranhas à comunidade local). O Sistema Nacional de 

Emprego (SINE) expôs a problemática de falta de mão-de-obra qualificada. 

 

Carneiro (2012, p. 76) destaca a parcialidade dos relatórios ao direcionarem a 

viabilidade do empreendimento, no sentido que as deficiências apresentadas e que ficarão a 

cargo do empreendedor irão de encontro aos interesses econômicos da empresa. 

Ao finalizar a avaliação de viabilidade ambiental, o documento afirma que os 

impactos negativos reais gerados pelo empreendimento, nas fases de implantação 

e operação, encontram-se dentro da condição de significância desprezível a 

marginal, refletindo intensidade baixa a média. Esses impactos reais, resultados 

das medidas mitigadoras previstas, são assimiláveis pelo ambiente estudado e 

encontram-se dentro do permitido pelas leis e normas pertinentes. Se por um lado 

os impactos negativos reais encontram-se nesta condição, por outro lado, os 

impactos positivos reais apresentam-se, em sua maioria, com significância 

relevante ou estratégica, com intensidade alta, refletindo o potencial do 

empreendimento em promover importantes modificações favoráveis na sua área 

de influência, principalmente no meio socioeconômico. A análise da viabilidade 

ambiental do empreendimento, sob o ponto de vista da avaliação dos impactos 

reais prognosticados indica, portanto, benefícios maiores que os custos 

ambientais para sua realização. 
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Analisando tais documentos pesquisados constata-se que o EIA não está voltado o 

suficiente para prevenir as questões de segurança pública da população a partir de uma análise 

criteriosa e que minimize o aumento potencial dos índices de criminalidade. 

Muitas vezes problemas afetos à outras áreas do Executivo nas suas diversas 

responsabilidades: educação, saúde, bem como o controle social a cargo de outros Órgãos e 

até de outros Poderes, desaguam na segurança pública. Em razão dessas fragilidades, os 

órgãos policiais acabam sendo muito consumidos em serviços cuja execução não lhes 

competem. Isso fica mais latente quando as pequenas cidades recebem grande fluxo de 

pessoas decorrente das obras e o município não está estruturado para receber tais variáveis a 

influenciar na segurança pública.  

Dentre os seis processos com potencial significativo de degradação ambiental 

analisados por Carneiro (2012) – dos quais três foram listados nessa pesquisa – o autor cita 

que apenas duas empresas foram responsáveis pela elaboração do EIA/RIMA, são elas: 

Brandt Meio Ambiente Ltda, em quatro casos e Delphi Projetos e Gestão Ltda, em dois 

casos e denuncia a forma com que os Relatórios de projetos diferentes aparecem com as 

mesmas informações de outros sem nenhum critério. 

Há repetição de informação, mesmo para projetos diferentes. Cite-se como 

exemplo os dois projetos realizados para a Usiminas, que utilizou dados antigos 

sobre a criminalidade. A linguagem, as informações e a forma de abordagem não 

variam. A todo tempo há esforço para ressaltar a viabilidade ambiental do projeto, 

não se preocupando da mesma forma com os impactos socioambientais 

(CARNEIRO, 2012, p. 78). 
 

Ao poder público cabe o dever de exigir prévio estudo de impacto nos ditames do 

Art. 225, § 1º, inciso IV, como poder público, a competência do caso é do poder executivo  

com exclusão de qualquer outro. O Supremo Tribunal Federal – STF, já se manifestou na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI mº 1.505/ES, julgamento em 24/11/2004, de 

relatoria do Min. Eros Grau, nos seguintes termos: 

EMENTA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.187 DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. RELATORIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 

VICIO MATERIAL. AFRONTA OS ARTIGOS 58 §2º, E 225 §1º, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É inconstitucional preceito da Constituição do 

estado do Espirito Santo que submete o Relatório de Impacto Ambiental- RIMA – 

ao crivo de comissão permanente e especifica da Assembleia legislativa. 2. A 

concessão de autorização para o desenvolvimento de atividade potencialmente 

danosa ao meio ambiente consubstancia ato do Poder de Policia --- ato da 

administração Pública---entenda-se ato do Poder Executivo. 3. Ação julgada 

procedente para declarar inconstitucional o trecho final do artigo § 3º do artigo 187 

da Constituição do Estado do Espirito Santo. (BRASIL, 2004)
11

. 

 

                                                           
11

 Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 17 de out de 2013. 

http://www.stf.jus.br/
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Assim, não obstante o interesse privado do empreendedor, o poder público deve ter 

uma ação proativa na concessão do licenciamento a fim de não ser omisso em desconsiderar 

preceito constitucional não quanto a aspecto formais de apresentar-se um EIA, mas sim de 

aspectos materiais do que efetivamente está por traz das informações trazidas no EIA e 

produzidas pelo empreendedor. Ao poder executivo compete a autorização do 

empreendimento e também a ele cabe o dever de proteger o meio ambiente efetivamente e não 

apenas formalmente. 

 

A relação entre atividade econômica, meio ambiente e EIA ultrapassa a 

coercibilidade dos instrumentos de avaliação de impactos ambientais e da fiscalização dos 

órgãos de defesa ambiental, incluindo o Ministério Público por meio da Ação Civil Pública. A 

cultura econômico-ambiental é que precisa mudar, pois, formalmente as empresas, 

apresentam-se como sustentáveis em seu marketing com insites em logomarcas e no seu 

Institucional, mas às vezes apenas para se apresentar politicamente correta, sem uma 

verdadeira consciência econômico-ambiental. 

 

3.2.1 O ambiente (espaço geo-social) é uma das causas da violência 

Considerando o ambiente social nas pequenas cidades que recebem a instalação de 

grandes empreendimentos ambientais, verifica-se a pressão no sistema de segurança pública, 

aumentando-se os índices de criminalidade. 

Cria-se, a partir da maior circulação de pessoas de pessoas e capital no município, 

situações propícias à evolução criminal, que, nesses termos, quando decorrentes do projeto, 

trata-se de questões socioambientais. 

Com vistas à essa variável tempo-espacial entre a localidade e o período das obras, 

os estudos realizados sobre a teoria prática da prevenção da criminalidade por Marcus Felson 

e Ronald Clarke (1998), dão indicativos da confirmação dessa hipótese. Sintetizada pelos 

autores como ―a oportunidade faz o ladrão‖. 

Felson e Clarke são, respectivamente, mentores da Teoria das Atividades Rotineiras 

que resultou no triângulo básico do crime, ou teoria das oportunidades, em síntese, ofensor 

motivado, ausência ou insuficiência de vigilância e alvo disponível (pessoa ou coisa) e da 

Teoria da Escolha Racional. Ambas teorias criminológicas que, longe de encerrar as causas da 

criminalidade, são clássicas no estudo do crime. 

O impacto no ambiente artificial no cotidiano das pessoas ora discorrido nessa 



70 

 

pesquisa, decorrente do projeto, principalmente, em pequenos municípios, encerra-se nos dois 

últimos elementos da teoria das oportunidades, vigilância e alvo. É notória a carência do 

efetivo policial antes do empreendimento. Como visto na seção 3.2, o aumento do fluxo 

urbano com a grande quantidade de pessoas e a circulação de capital na economia, dilui-se 

ainda mais a vigilância – empiricamente precária – inclusive com probabilidade de registro de 

ocorrência de fatos diversos à atividade de polícia, demanda pela ausência de outros órgãos e 

aparelhos públicos. 

O comportamento individual é o produto de uma interação entre a pessoa e a 

situação. A maior parte das teorias criminológicas presta atenção apenas para a 

primeira, perguntando por que algumas pessoas podem ser mais ou menos inclinadas 

ao crime. Isso negligencia a segunda, as características importantes da cada situação 

que ajudam a traduzir as inclinações criminais em ação.  

Essa preocupação com as inclinações criminosas produziu uma imagem assimétrica 

das causas da criminalidade, mas isso está sendo corrigido no novo ambiente de 

trabalho dos criminólogos, mostrando como algumas configurações do ambiente 

(situação) proporcionam muito mais oportunidades do crime do que outras. No 

entanto, os críticos frequentemente minimizam as oportunidades ou as tentações 

como verdadeiras causas do crime. Para mostrar por que isso está errado, notamos 

que o crime não pode ocorrer sem as possibilidades físicas para realiza-lo. 

Quaisquer que sejam as inclinações criminais, alguém não pode cometer um crime 

sem superar suas condições físicas. A partir do momento em que as oportunidades 

do crime são condições necessárias para que o crime ocorra, isso os torna causas no 

sentido forte da palavra. (FELSON; CLARKE, 1998 apud GODINHO, 2013)
12

. 

 

Criando-se nas cidades, maiores oportunidades de vitimização a partir de alterações 

nas condições de vida da população decorrente da infraestrutura instalada pelas obras, deve-se 

prever de forma minuciosa no estudo de impacto ambiental o direito socioambiental da 

segurança pública dos interessados, garantindo o direito de ter seu habitat em continuidade do 

equilíbrio que vigia antes do projeto. 

Aludindo a um ambiente de oportunidade que tem o potencial de germinar a prática 

de crimes, Felson e Clarke (1998) procuram estabelecer a relação causal por meio do 

experimento. Contextualizando que no campo real das cidades seria inexequível realizar uma 

experiência real por questões éticas, citam estudos americanos realizados em 1920 que 

ficaram conhecidos  como ―Pesquisa do caráter da educação‖. Para tanto, de forma analógica 

ao ambiente propício à eclosão do crime, foram analisados e citados tais estudos realizados no 

início do século XX13. 

                                                           
12 Marcus Felson e Ronald Clarke. Teoria prática da prevenção da criminalidade, 1998. Police Research Series. 

Trad. Letícia Godinho – Fundação João Pinheiro – Belo Horizonte. 

13 Na década de 1920, como parte da famosa "Pesquisa do Caráter da Educação" realizada nos Estados Unidos 

da América, os investigadores deram aos alunos a oportunidade de colar nas provas, mentir acerca das colas e 

roubar moedas de jogos usados. O que os pesquisadores descobriram é que apenas algumas crianças resistiram a 

todas essas tentações. A maioria se comportou desonestamente parte do tempo, reforçando a idéia de que as 

oportunidades causam o crime. H. Hartshorne and M.A. May. 1928. Studies in Deceit.New York: Macmillan 
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Defendendo o ambiente como causa relevante para incidência criminal, afirma os 

autores em comento que, 

a propensão individual para o crime e as características criminógenas do ambiente, 

embora importantes, não são tão simples de analisar. A abordagem usual – que tenta 

descobrir quem tem maior propensão pessoal para o crime e por que – é uma tarefa 

mais do que formidável. As análises estatísticas para desvendar as causas individuais 

são altamente complicadas e parecem andar em círculos. Articular ensaios sobre as 

causas do crime pode convencer um grupo de leitores, mas parece fazer pouco 

progresso em persuadir outros. Nós não vemos nenhuma perspectiva imediata de 

sucesso na resolução de muitas controvérsias sobre o que causam as propensões 

individuais ao crime. 

 

De outra sorte, comparando o ambiente como elemento necessário e imprescindível 

na configuração do crime com a Teoria Situacional do Crime, Felson e Clarke (1998) afirmam 

que: 

Por outro lado, as teorias sobre como o ambiente causa o crime são mais bem 

sucedidas, não só na obtenção de verificação empírica, mas no ganho de consensos. 

Por exemplo, sabemos que os grandes bares, com muitos rapazes bêbados 

empurrando uns aos outros resultam em mais brigas. Sabemos que o layout de 

alguns parques e ruas convida à prostituição e ao tráfico de drogas. Sabemos alguns 

dos princípios de design e gestão que ajudam a tornar insegura ou segura uma 

habitação. Mesmo quando há espaço para a controvérsia e requinte, a teoria sobre o 

ambiente do crime até agora escapou ao estado de coisas da produção intelectual. 

A teoria situacional do crime recai sobre um único princípio: que oportunidades 

fáceis ou tentadoras motivam as pessoas à ação criminal. Esse princípio é 

encontrado em cada uma das novas teorias da oportunidade do crime, incluindo a 

abordagem das atividades rotineiras, a teoria dos padrões da criminalidade e a 

perspectiva da escolha racional. Mesmo que elas difiram na orientação e no 

propósito, elas têm muitos pressupostos comuns. Vamos apontá-los e explicar como 

eles levam à conclusão inevitável de que a oportunidade é uma das causas do crime. 

Ao argumentar isso, vamos mostrar que as oportunidades do crime são, pelo menos, 

tão importantes quanto os fatores individuais e são muito mais tangíveis e 

relevantemente imediatas para a vida cotidiana. É por isso que essas teorias são tão 

facilmente compreensíveis, como bem úteis para a formulação de políticas de 

controle dos crimes. 

 

Nesse cenário, ao tratar da segurança pública sob o viés socioambiental, interagindo 

o ambiente (espaço geográfico e social), as reflexões de Felson e Clarke vêm ao encontro do 

que será analisado nos estudos de casos dos municípios de Aimorés e Itueta na seção 5, 

homogeneizando a ideia de que a variável – segurança pública – impacta o meio ambiente 

social da população, criando oportunidades para a desestabilização social, propiciando o 

aumento da violência no ambiente em que se desenvolve as relações sociais. 

Outro ponto de discussão no que concerne à segurança pública apresenta-se a partir 

das discussões iniciadas pela ONU (1994) quanto ao conceito mais abrangente de segurança. 

Tal perspectiva amoldar-se-á ao problema sob análise de que a segurança pública vai além do 
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direito social de segurança pessoal e pública estatal, quando contextualizada também como 

segurança humana. Esse é o assunto que se analisa na configuração dos direitos 

socioambientais e a segurança pública quando decorrente de grandes projetos ambientais.  

 

3.2.2 Conceito de Segurança Humana da ONU 

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), é possível 

vislumbrar-se um novo horizonte quanto ao respeito da dignidade do ser humano, que mudou 

toda uma concepção na abordagem de direitos. Da mesma maneira, analogicamente, esse fato 

histórico, a discussão sobre segurança humana e cidadã buscando discussões sobre políticas 

públicas na questão desenvolvimento local e segurança pública, discute uma nova maneira de 

contextualizar a Segurança. 

O conceito de segurança humana foi apresentado pela primeira vez no relatório do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1994 (United Nations 

Development Program, 1994). 

De acordo com Sorj (2005) o conceito de segurança humana vem a lume a partir do 

esforço do direito internacional em estabelecer os direitos humanos com necessidades do 

desenvolvimento. 

O conceito de segurança humana surgiu do empenho em definir uma nova doutrina 

para o sistema internacional, focalizando os direitos humanos e as questões de 

desenvolvimento. É resultado direto do término da Guerra Fria e do papel 

organizador que o discurso dos direitos humanos passou a desempenhar nos fóruns 

internacionais. As Nações Unidas e os pequenos e médios países desenvolvidos 

comprometidos com a cooperação internacional (como o Canadá e a Noruega, por 

exemplo) promoveram essa nova agenda a partir de meados da década de 1990. 

Mais tarde, houve a adesão do Japão e também de outros países europeus
14

. 

 

 Em suma, a nova abordagem implica tirar o foco histórico da segurança secular que 

fora construída a partir de conceitos bélicos, em que a hegemonia gravitava nos conflitos 

internacionais, construindo-se os conceitos de segurança publica e os movimentos de lei e 

ordem, para uma segurança não mais ―estatizada‖, mas, sim, humanizada. É o direito de ver 

em paz em as ameaças de conflitos, sociais, ambientais, bélicos e tecnológicos. 

Nesta esteira, segurança humana é segurança alimentar, ambiental, pessoal, 

comunitária e política (Serrato, 2007). É a liberdade do medo e a liberdade das 

necessidades. Ainda, nos termos do Relatório de Desenvolvimento Humano do 

PNUD (United Nations Development Program, 1994) ―segurança humana não é 

uma preocupação com armas, mas com a vida humana e a dignidade‖. É a 

preocupação sobre como vivem e respiram as pessoas, que liberdade elas têm para 

exercer suas escolhas, que acesso elas têm ao mercado de trabalho e as 

oportunidades sociais e se elas vivem em paz ou em conflito. (PEDRA; 

MEDEIROS, 2013, p. 86). 
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Dessa forma o conceito de segurança humana destaca a importância de uma 

segurança que vá além da defesa do território, e que surgiu a partir das mudanças geopolíticas 

ao final da Guerra fria, conforme destaca Pedra e Medeiros (2013, p. 100). 

Com o avanço do capitalismo e a globalização, as ―guerras‖ que anteriormente 

aconteciam entre as nações foram substituídas por conflitos e batalhas internas entre 

atores políticos e civis (Matlary, 2008). A força do poder econômico passa a ser 

maior que a do poder militar, e as ameaças passam a ser muito mais de origem 

interna do que externa. Entenda ameaças não são somente à segurança física dos 

indivíduos, mas também ameaças à subsistência e as condições mínimas de 

sobrevivência. 

 

Para Sorj (2005) o conceito ainda está em construção no cenário internacional 

havendo diversas concepções de segurança humana.  

A versão proposta pela Comissão de Segurança Humana, presidida por Sadako 

Ogasa e Amartya Sen, patrocinada pelo governo japonês, é por demais ampla e 

imprecisa (―um mundo livre de necessidades e livre de medo‖). Buscando incluir no 

conceito de desenvolvimento humano do PNUD riscos e ameaças à segurança física 

e ambiental (epidemias, acesso a atendimento médico, pobreza, suprimento de água, 

crises de desenvolvimento e econômicas, acesso a armas de fogo, violência física e 

desastres ecológicos), acaba propondo uma visão holística e difusa do que deveria 

ser uma política nacional ou internacional de segurança ou insegurança. 

 

Todavia, indica o autor as concepções de foco mais definido, em especial as 

apresentadas por pesquisadores do Canadá e atribuindo cinco características à segurança 

humana: 

1. É um conceito holístico que abrange todas as variadas fontes de insegurança 

individual, incluindo as associadas à pobreza e à violência física.  

2. Concentra-se nos direitos humanos dos indivíduos. Na verdade, enfatiza o papel 

do governo como fonte de insegurança para seus cidadãos. 3. Valoriza a sociedade 

civil como ator privilegiado, reduzindo assim, de forma implícita, o papel do 

governo.  

4. Procura ter uma perspectiva global.  

5. Justifica a intervenção externa da comunidade internacional em países que 

estejam atravessando crises humanitárias. 

  

Pedra e Medeiros (2013, p.102) propõe uma tríade necessária envolvendo segurança 

humana, segurança cidadã (como ramo da segurança humana) e desenvolvimento local. 

Não há segurança sem desenvolvimento, e não pode haver desenvolvimento sem 

segurança. Desta forma, as intervenções e as ações políticas e públicas mais variados 

de segurança devem ter o enfoque da segurança do cidadão como algo que vai além 

da repressão, mas que inclua a prevenção e principalmente do ponto de vista do 

desenvolvimento humano, sem o qual, repetimos, não há segurança. 

O foco da política criminal das últimas décadas nos países em desenvolvimento tem 

sido exclusivamente o de apagar o fogo: aumentar as penas, endurecer sua execução, 

construir mais presídios, transferir os líderes das organizações criminosas para 

prisões federais de segurança máxima, reduzir a maioridade penal, preparar reformas 

processuais, estabelecer políticas de tolerância zero. Ações que em nome da 

segurança pública atacam as conseqüências, não as causas do fenômeno do crime. 

 

                                                                                                                                                                                     
14

 Disponível em http://www.bernardosorj.com.br/pdf/Seguranca_humana_port.pdf 

../AppData/Local/Temp/Disponível%20em%20http:/www.bernardosorj.com.br/pdf/Seguranca_humana_port.pdf
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Conforme Pedra e Medeiros (2013, p. 90) referindo-se ao pensamento de Velasquez 

(2007), dar um novo conceito à segurança pressupõe considerar que o centro da mesma é o 

cidadão. Assim a segurança cidadã é uma parte vital da segurança humana. A segurança 

cidadã se refere a uma ordem cidadã democrática que elimina as ameaças de violência na 

população e permite a convivência segura e pacífica. 

Pelo exposto, considerando as reivindicações que se instalam entre os povos quanto 

ao meio ambiente e a sustentabilidade inerente às gerações futuras, esse novo paradigma para 

perceber e garantir a segurança com um conceito alargado, que influencia uma interpretação 

de salvaguarda da pessoa de todos os perigos que interferem na dignidade humana, amolda-se 

ao conceito da segurança pública como ínsito ao direito socioambiental quando interage com 

o empreendimento econômico, fazendo germinar o aumento de criminalidade e violência para 

a população na área de abrangência do projeto. 

Dessa forma, tal impacto deve estar previsto no Estudo próprio não de forma esparsa 

e apenas formalmente aludido no documento, mas, substancialmente, efetivamente como um 

impacto ambiental a que se impõem medidas compensatórias e mitigadoras. 

Nesse contexto, será verificado o Estudo de Impacto Ambiental a fim de localizar 

sua efetividade em albergar tal prospecção ambiental negativa. 
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4 O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE 

DOS DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS 

A partir do que foi analisado nas seções 2 e 3 verifica-se a congruência do diálogo 

entre socioambientalismo e segurança pública quando pressionada pelas variáveis decorrentes 

de grandes projetos econômico-ambientais. Nesse sentido a previsão e provisão de medidas 

mitigadoras são imprescindíveis à justificação da intervenção econômica no meio ambiente. 

Assim, analisa-se nessa seção quais os instrumentos de proteção ambiental bem como se, a 

segurança pública, se incluiu como uma de suas condicionantes. 

Conforme Moura (2011, p. 332), ressalvando-se que não se deve perder de vista a 

contextualização do momento e dos interesses da época, o autor catalogou o início histórico 

da ―defesa ambiental‖. 

Podemos dizer que, no mundo, existem leis ambientais muito antigas. Na China, 

desde a dinastia Chow (1122 AC- 255 AC), existia uma recomendação imperial para 

a conservação de florestas. No Século IV AC, Platão lembrava o papel 

preponderante das florestas como reguladoras do ciclo da água e defensora dos solos 

contra a erosão. Em Roma, Cicero considerava inimigos do Estado os que abatiam 

as florestas da Macedônia. Segundo relato de Marco Polo, o Kublai Kahn proibia a 

caça durante o período de reprodução dos mamíferos. 

A legislação é, de certa forma, uma herança das leis portuguesas, que continham 

alguns tópicos ambientais, desde antes do descobrimento. Por exemplo, o corte de 

arvores frutíferas foi proibido em Portugal em 12 de março de 1393 (100 anos antes 

do descobrimento!). Depois vieram as Ordenações Manuelinas em 1514, depois 

Filipinas, que valeram até o Código Civil de 1916. Era previsto que o corte de 

árvores frutíferas era considerado injúria ao rei, passível de punição com a pena de 

degredo para o Brasil!. As capitanias Hereditárias, em 1530, foram implantadas para 

manter o território e evitar o contrabando de pau-brasil, um recurso ambiental 

valioso na época. 
 

Identificando a indústria açucareira como uma das primeiras atividades de 

degradação ambiental no Brasil e exploração da madeira, Moura (2011, p. 333), enfatiza que,  

a monocultura da cana de açúcar, atividade econômica importante, logo depois, foi a 

primeira causa da devastação das florestas, principalmente na Zona da Mata ( razão 

do nome, que persiste até hoje, era a existência de matas, hoje extintas). O uso de 

madeiras era muito intenso nessa época, contando-se que, além do pau-brasil usado 

no tingimento de tecidos na Europa, quase todas as construções eram de madeira: 

casas, pontes, navios, móveis, lenha. Muitas leis, desse período, referiam-se, 

portanto, ao uso da madeira, como a Lei do pau Brasil, de 1605, que exigia 

autorização real para o corte. 

Em 1808, foi criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro ( Nota: o primeiro parque 

Nacional, no mundo, foi o de Yellowstone, EUA, em 1872). Com D. João VI, foram 

promulgadas várias leis de proteção ambiental. 

 

Por fim, em rápido retrospecto da proteção ambiental nas Constituições brasileiras 

desde o Império, verifica-se uma defesa embrionária do meio ambiente que viria a se tornar 

uma referência a partir da Constituição de 1988. 

A Constituição de 1824 não apresenta nada sobre proteção ambiental. 
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Outras referências são
15

: 

- em 1862, a rearborização da floresta da Tijuca; 

- Código Florestal de 1934 (Decreto nº 23723 de 10/07/1934); 

- Código das Águas (Decreto nº 24.643 de 10/07/1943); 

- Criação do 1º parque nacional (Itatiaia), em 14/06/1937; 

- a Constituição de 1946 nada apresentou sobre proteção ambiental; 

- emitido um Novo Código Florestal em 1965; 

- a Constituição de 1969 também não trouxe nenhum conteúdo especifico sobre 

proteção ambiental. (MOURA, 2011, p. 333). 

 

Da mesma maneira Marcondes (2011) traz a evolução a partir da história do Brasil 

desde o Império, sobre as leis que de alguma forma, se propunham a defender o meio 

ambiente. 

Em 1802 foi criada no Brasil Colônia a primeira legislação visando coibir o abuso 

na exploração de recursos naturais, o chamado Alvará de Regimento das Minas e 

Estabelecimentos Metálicos, em 1825 já no Brasil Império passou-se a exigir 

autorização da Coroa para o corte de determinadas madeiras comercialmente 

exploradas e de 1843 a 1858, foi positivada leis que exigiam a autorização estatal 

para a exploração das chamadas madeiras nobres ou de lei. Em 1934, no Estado 

Novo foi aprovado o Decreto nº23.793, Código Florestal que apesar de vigente não 

teve eficiência e efetividade e no período ditatorial em 1965 foi instituída  a lei 

4.771, chamado de novo Código Florestal que trouxe inovações em definir a 

Amazônia legal e áreas de preservação permanente e reserva legal das propriedades 

rurais, sendo esta legislação que veio sofrendo alterações ao longo dos anos até sua 

revogação em 2012 pela lei 12.654. Porém, ainda no período ditatorial em 1981 

foram criadas duas importantes leis de proteção ambiental a Lei nº 6902/81 que cria 

as estações ecológicas e as áreas de proteção ambiental e a lei 6938/81 que instituiu 

o Plano Nacional do Meio Ambiente
16

. 

Principalmente após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano em 1972, o mundo passa ter uma nova preocupação. Observa-se na comunidade 

global uma crescente preocupação de garantir um controle eficaz das atividades 

potencialmente prejudiciais para ao meio ambiente e sua relação com o clima, a vida, e a 

própria existência na terra. Nesse contexto, em 1981, foi editada a política nacional do meio 

ambiente contendo várias exigências para tentar proteger o meio ambiente. Analisar-se-ão 

esses instrumentos a fim de formular conclusões no que concerne ao direito à segurança 

pública decorrente dos empreendimentos com potencial significativo de impacto ambiental. 

4.1 O licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente que tem por objetivo atuar de forma preventiva na sua proteção e compatibilizar 

sua preservação com o desenvolvimento econômico-social. 

Sua previsão legal surgiu com a edição da Lei Federal 6 938/81, anterior a 

Constituição, e prevê em seu Art. 10: 

                                                           
15

 O autor equivocou-se quanto às datas do Código de águas e do Código florestal. 

16
 Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/educacao/floresta-para-que-floresta>. Acesso em 16/11/2013. 

http://www.cartacapital.com.br/educacao/floresta-para-que-floresta
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A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental 

dependerão de prévio licenciamento ambiental. 

 

O Decreto Federal 99 274/90 retomou os termos do Art. 10 da Lei 6 938/81, 

estabelecendo vínculo entre o licenciamento e o estudo de impacto ambiental (EIA). 

Por sua vez a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 

225, reforça o vínculo existente entre o EIA e a licença ambiental: 
[...] Incumbe ao Poder Público: 
[...] 

IV – exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. (BRASIL, 
1988) 

Por sua vez, a Lei Federal 9 985/2000 que criou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), regulamentando o Art. 225 da CRFB, dentre outras 

disposições de relevante interesse ambiental, prescreveu, no Art. 36, a compensação 

ambiental por parte do empreendedor em atividades de significativo impacto, anteriormente 

instituída em 1987 a partir de Resolução do CONAMA. 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e 

no regulamento desta Lei. 

§ 1
o
 O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 

não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 

do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 

acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 
§ 2

o
 Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a 

serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido 

o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação. 
§ 3

o
 Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 

zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 

poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 

administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 

Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 

artigo. 

Segundo disposição contida no artigo 3º da Resolução do CONAMA 237/97, ―todas 

as atividades e empreendimentos considerados, efetiva ou potencialmente, causadores de 

significativa degradação do meio ambiente dependerão de Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e de respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA)‖. 

São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que tem como objetivo 

geral a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
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assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. (BRASIL, 1981). 

De acordo com Milaré (2011, p. 464), a implantação de qualquer atividade ou obra 

efetiva ou potencialmente degradadora do ambiente deve submeter-se a uma análise e 

controle prévio. Tal analise se faz necessária para antever os riscos e eventuais impactos 

ambientais a serem prevenidos, corrigidos, mitigados e/ou compensados quando da sua 

instalação, da sua operação e, em casos específicos, do encerramento das atividades. 

O Decreto Federal 88 351/1983
17

 vinculou a avaliação de impactos ambientais aos 

sistemas de licenciamento, outorgando ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

a competência para ‗‗fixar os critérios básicos segundo os quais serão exigidos estudos de 

impacto ambiental para fins de licenciamento‘‘, com poderes de baixar as resoluções que 

entender necessárias. 

Desde então, o CONAMA vem regulamentando o licenciamento de obras e 

atividades mediante a avaliação de impacto ambiental, estabelecendo para cada caso que 

mereça regulamentação específica, decorrente das suas peculiaridades e características 

inerentes, um tipo de estudo capaz definindo o meio mais adequado e correto de prevenir as 

interferências negativas no ambiente. Nesse contexto foi editada a Resolução 01/1986 que 

tinha como objetivo definir os critérios básicos e as diretrizes gerais da AIA, no entanto 

apenas regulamentou a figura do Estudo de Impacto Ambiental. Nos termos dessa Resolução, 

todas as atividades modificadoras do meio ambiente dependem da elaboração de estudos de 

impacto e respectivo relatório de impacto ambiental, sem o qual impossibilita o 

licenciamento. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é uma modalidade da Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) que é considerado na atualidade um dos mais notáveis instrumentos de 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social, preservando a qualidade do meio 

ambiente, uma vez que deve ser elaborado anteriormente da instalação da obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação.  

Erroneamente, às vezes, as expressões EIA e RIMA são tidas como sinônimas, mas 

na verdade são documentos diferentes. O Estudo é de maior abrangência que o Relatório e o 

engloba em si mesmo. O primeiro compreende o levantamento da literatura científica e legal 

pertinente, trabalhos de campo, análises de laboratório e a própria redação do relatório. O 

                                                           
17

 Art. 18, §1º do Decreto Federal 88 351/1983 substituído pelo Decreto Federal 99.274/1990. 
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segundo destina-se especificamente ao esclarecimento das vantagens e consequências 

ambientais do empreendimento, refletirá as conclusões daquele, conforme Machado (2010). 

 

a) Conceito 

De acordo com Milaré (2011, p. 475), na terminologia do Direito Ambiental, a 

palavra impacto aparece com o sentido de ‗‗choque‘‘ ou ‗‗colisão‘‘ de substâncias (sólidas, 

líquidas ou gasosas), de radiações ou de formas diversas de energia, decorrentes da realização 

de obras ou atividades, com alterações danosas ao meio ambiente natural, artificial, cultural 

ou social. É o que submete a natureza, forçando ou contrariando suas leis. 

A definição de impacto ambiental consta no Art. 1º. da Resolução Conama 01/86 

que o considera como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais‘‘.(BRASIL, 1986). 

 

Sendo assim, o EIA qualifica, e, quando possível, quantifica prevendo o impacto 

ambiental e o papel reservado, como suporte para um adequado planejamento de obras ou 

atividades que interferem no ambiente. É sabido que, em muitos casos, a previsão dos efeitos 

nefastos de um projeto pode ser muito delicada, pois algumas modificações do equilíbrio 

ecológico só aparecem bem mais tarde. Daí a correta consideração do EIA como um 

‗‗procedimento administrativo de preservação e de monitoramento dos danos ambientais‘‘. 

(MACHADO, 1986, p. 69). 

Pode-se sintetizar o EIA como ‗‗um estudo das prováveis modificações nas diversas 

características socioeconômicas e biofísicas do meio ambiente que podem resultar de um 

projeto proposto.‖18 

b) Objetivo e base legal 

O objetivo principal do EIA é preventivo. Conforme destaca Benjamin (1992, p. 30), 

‗‗foi exatamente para prever (e, a partir daí, prever) o dano, antes de sua manifestação, que se 

criou o EIA. Daí a necessidade de que o EIA seja elaborado no momento certo: antes do 

início da execução, ou mesmo de atos preparatórios, do projeto.‘‘ 

                                                           
18

 JAIN, R. K. Enviromental impact analysis. New York : Van Nostrand Reinhold Co., 1977, p.3. 
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Para que a prevenção dos danos ambientais seja cumprida o EIA se sujeita a três 

condicionamentos básicos: a transparência administrativa, a consulta aos interessados e a 

motivação da decisão ambiental. 

Conforme Milaré (2011, p. 476) a transparência administrativa considera os efeitos 

ambientais de um determinado projeto, alcançando no momento em que o órgão público e o 

proponente liberam todas as informações de que dispõem, respeitando apenas o sigilo 

industrial. 

A consulta aos interessados consiste na efetiva participação e fiscalização da 

atividade administrativa por parte da comunidade, a ponto de poder exprimir suas 

dúvidas e preocupações antes que seja muito tarde. De fato, não basta que o 

procedimento do EIA seja transparente, há que ser, de igual forma, participativo, 

pois uma decisão ambiental arbitrária, mesmo que absolutamente transparente, não 

atende ao interesse público. 

A motivação da decisão ambiental baseia-se no princípio de que existe uma 

obrigação de motivar todo ato criador de situações desfavoráveis para o 

administrado. De tal arte, quando a Administração opta por uma das alternativas 

apontadas pela EIA que não seja, ambientalmente falando, a melhor, ou quando 

deixa de determinar a elaboração da EIA por reconhecer a inexistência de 

significativa degradação, deve fundamentar sua decisão, inclusive para possibilitar 

seu questionamento futuro ao Poder Judiciário. (MILARÉ, 2011, p. 476).. 
O tratamento do EIA foi dado pela Resolução CONAMA 01, de 23 de janeiro de 

1986, que o elegeu como modalidade de avaliação de impacto ambiental para as obras 

elencadas no artigo 2º dessa Resolução. 

Antes da Constituição Federal de 1988, nos termos da Constituição de 1969, para 

alguns a Emenda Constitucional nº 1/69, quaisquer atividades modificadoras do meio 

ambiente já dependiam, para serem licenciadas, da elaboração e aprovação de 

EIA/RIMA.(BRASIL, 1969). 

Nos termos da atual ordem constitucional somente é exigível EIA/RIMA ‗‗para 

instalações de obra ou atividade potencialmente causadoras de significativa degradação do 

meio ambiente‘‘.
19

 Sendo assim, somente quando houver significativa degradação do meio 

ambiente poderá exigir o EIA/RIMA. Logo, pode-se concluir que os casos exemplificados na 

resolução 01/1986 CONAMA só serão passíveis de apresentação do EIA/RIMA, se e quando 

houver significativa degradação ambiental. 

Por ser de difícil conceituação o termo ‗‗significativa degradação‘‘, o legislador 

brasileiro decidiu elaborar uma lista positiva que enumera, de forma exemplificativa, as obras 

e atividades capazes de produzir efeitos ambientais indesejáveis, que são aqueles previstos no 

art. 2º da Resolução 01/1986 CONAMA. 

                                                           
19

 Art. 225, §1º, IV da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988. 
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4.2 Conteúdo mínimo 

No ordenamento jurídico brasileiro o EIA e o RIMA possuem requisitos mínimos de 

substância, há uma delimitação material básica que não deixa qualquer margem de opção ou 

escolha nem ao Poder Público nem ao proponente do projeto, nem aos cidadãos interessados. 

Porém, demonstra insuficiência nas questões da Segurança Pública podendo ser interpretada 

dentro da análise socioeconômica e de forma indireta, como impacto genérico, ao contrário da 

real necessidade. 

 

a) Conteúdo Mínimo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

Analisando o EIA, conforme Milaré (2011, p. 475-476), verifica-se que o legislador 

impôs os seguintes requisitos mínimos20:  

1º) Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Implica no inventário do 

patrimônio ambiental anterior à ação proposta, buscando informações que permitam uma 

avaliação eficiente dos efeitos do projeto. Faz-se uma exposição das interações dos fatores 

ambientais físicos, biológicos e socioeconômicos, indicando os métodos adotados para sua 

análise, com o objetivo de descrever as inter-relações entre os componentes bióticos, abiótico 

e antrópicos do sistema a ser afetado pelo empreendimento. 

2º) Análise dos impactos ambientais. Essa fase destina-se à apresentação da análise 

(identificação, valoração e interpretação) dos prováveis impactos ambientais ocorridos nas 

fases de planejamento, implantação, operação e, se for o caso, de desativação do 

empreendimento, sobre os meios físicos, biológicos e antrópico, devendo ser determinados e 

justificados os horizontes de tempo considerados. Nas análises de impacto ambiental inclui, 

necessariamente, identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância de cada 

um deles, permitindo uma apreciação abrangente das repercussões do empreendimento sobre 

o meio ambiente, entendido na sua forma mais ampla. O resultado dessa análise constituirá 

um prognostico da qualidade ambiental, da área de influência do empreendimento, útil não só 

para os casos de adoção do projeto e suas alternativas como, também, na hipótese de sua não 

implementação. 

3º) Definição de medidas mitigadoras. Neste requisito busca-se explicitar as medidas 

que visam a minimizar os impactos adversos identificados e quantificados no item anterior, os 

quais deverão ser apresentados e classificados quanto:  

- à natureza preventiva ou corretiva, avaliando-se, inclusive, a eficiência dos equipamentos de 

controle de poluição em relação aos critérios de qualidade ambiental e aos padrões de 

disposição de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos;  
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- à fase do empreendimento em que tais medidas deverão ser adotadas: planejamento, 

implantação, operação e desativação, e para o caso de acidentes;  

- ao fator ambiental a que se destinam: físico, biológico ou socioeconômico;  

- ao prazo de permanência de suas aplicações: curto, médico ou longo;  

- à responsabilidade pela implementação: empreendedor, Poder Público ou outros;  

- ao seu custo deverão também ser mencionados os impactos adversos que não podem ser 

evitados ou mitigados. 

4º) Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais. Neste 

critério é apresentado os programas de acompanhamento da evolução dos impactos 

ambientais causados pelo empreendimento em todas as suas fases – planejamento, 

implantação, operação -, inclusive na eventual desativação e, quando for o caso, na de 

acidentes. O órgão ambiental competente deverá fornecer, nos termos da referência, as 

instruções adicionais que se fizeram necessárias pelas características do empreendimento e do 

meio ambiente a ser afetado. 

 

b) Conteúdo Mínimo do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

O Relatório refletirá as conclusões do EIA, devendo suas informações técnicas ser 

expressas em uma linguagem acessível ao público, ilustradas por mapas com escalas 

adequadas, quadros, gráficos e outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possam 

entender claramente as possíveis consequências ambientais do projeto e suas alternativas, 

comparando-se as vantagens e desvantagens de cada uma delas, conforme Milaré (2011, p. 

496-497), deve conter, em linhas gerais, o seguinte: 

1º) Objetivos e justificativas do projeto. Neste requisito busca estabelecer a relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. 

2º) Descrição do projeto. Descreve o projeto e suas alternativas tecnológicas e 

locacionais, especificando para cada uma delas, nas fases de construção e operação, a área de 

influência, matérias-primas, mão de obra, fontes de energia, processos e técnicas 

operacionais, efluentes, emissões e resíduos, perdas de energia, empregos diretos e indiretos a 

serem gerados, relação custo/benefício dos ônus e benefícios sociais/ambientais.  

3º) Síntese do diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. 

4º) Descrição dos impactos ambientais. Considerando o projeto, as suas alternativas, 

os horizontes de tempo de incidência dos impactos ambientais e indicando os métodos, 

técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação. 

                                                                                                                                                                                     
20

 Art. 6º, I a IV, da Resolução CONAMA 01/1986 e Art. 17 § 1º do Decreto 99 274/1990. 
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5º) Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando 

as diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua 

não realização. 

6º) Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos 

impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados e o grau de alteração 

esperado. 

7º)  Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. 

8º) Recomendação quanto à alternativa mais favorável, fazendo conclusões e 

comentários de uma forma geral do projeto em estudo. 

Tendo em vista a equipe de profissionais multidisciplinar que fazem o RIMA, a 

legislação dispõe ainda a necessidade de menção do nome e número do registro da entidade 

de classe competente, de cada um dos profissionais da equipe técnica por ele responsável. 

 

4.3 A legislação federal aplicada à avaliação de impacto ambiental 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 incumbiu o poder público 

de exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, uma das 

modalidades de AIA, a que se dará a publicidade (Art.225, §1º, inciso IV da CF). 

A Resolução CONAMA n. 237/1997, no Art.1º, inciso III, deixa claro que a 

avaliação de impacto ambiental, em algumas oportunidades é chamada de estudos ambientais, 

o que é gênero. São espécies todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 

apresentados como subsídio para análise do Licenciamento Ambiental ou tomada de decisão, 

tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental 

preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 

análise preliminar de risco. 

Definiu ainda a referida resolução que Impacto Ambiental Regional: é todo e 

qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no 

todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados. Portanto os impactos locais são os 

restritos a jurisdição dos municípios, devendo, entretanto ser considerados os impactos 

sinérgicos. 

Desta forma, considerando que uma das características e fundamentos da Avaliação 

de Impacto Ambiental, são processos e procedimentos regidos por lei ou regulamentação 

específica, pode-se extrair com rol exemplificativo do ordenamento brasileiro as seguintes 

normas básicas que disciplinam a AIA no âmbito federal: 
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- Lei Federal 6 803 de 02 de julho de 1980 – dispõe sobre as diretrizes básicas para o 

zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição; 

- Lei Federal 6 902 de 27 de abril de 1981 – que dispunha sobre a criação de estações 

ecológicas e área de proteção ambiental;  

- Lei Federal 6 938 de 31 de agosto 1981 – que cuida da Política Nacional de Meio Ambiente, 

seus fins e formulação;  

- Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre critérios e diretrizes 

gerais para o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, de atividades e 

empreendimento com potencial poluidor e degradador; 

- Resolução CONAMA nº 06 de 16 de setembro de 1987 – dirigindo-se especificamente ao 

licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente aquelas nas quais a união 

tenha interesse relevante, com geração de energia elétrica;  

- Resolução CONAMA nº 09 de 03 de dezembro de 1987 -  visa regulamentar a realização de 

audiências públicas nas hipóteses em que o processo licenciatório envolver, como modalidade 

de avaliação, o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental;  

- Decreto Federal 99 274 de 06 de junho de 1990 – procurou incorporar os avanços 

legislativos verificados principalmente após a implantação da nova ordem constitucional 

brasileira; 

- Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997 – alterou em parte a Resolução 

CONAMA Nº 01/96 – dar maior organizacidade e uniformidade ao Sistema de Licenciamento 

vigente no país;   

- Resolução CONAMA n. 305, de 12 de junho de 2002, disciplina os critérios e os 

procedimentos a serem observados para o licenciamento ambiental de atividades e 

empreendimentos utilizadores de Organismo Geneticamente Modificados – OGM e 

derivados, também deverá realizar o EIA e outros estudos ambientais, que se dará 

obrigatoriamente para licenciamento ambiental ou a juízo do órgão ambiental competente, 

conforme disposição legal; 

- Lei Federal  9 985 de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza; 

- Resolução CONAMA nº 428 de 17 de dezembro de 2010, a qual dispõe, no âmbito do 

licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da 

Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9. 85 de 18/07/2000, 

bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de 

licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras 

providências; 
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- Lei Federal 10 257 de 10 de junho de 2001 - estabelece diretrizes gerais da política urbana 

(Estatuto da Cidade) - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto 

de vizinhança (EIV); 

- Lei Federal 11 105 de 24 de março de 2005, estabelece normas de segurança e mecanismos 

de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e 

seus derivados; 

- Resolução CONAMA nº 369 de 28 de março de 2006, determina a realização do EIA/RIMA 

para intervenção em Área de Preservação Permanente - Mineração; 

- Lei Federal 11 284 de 02 de março de 2006, institui na estrutura do Ministério do Meio 

Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e cria Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Florestal - FNDF, RAP - EIA/RIMA art. 18; 

- A Lei Federal 11 428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção 

do da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (Arts. 15, 20, parágrafo único, 22 e 32), 

também determina que a supressão somente deverá ocorrer após a realização do EIA/RIMA; 

- Lei Federal 12 187 de 29 de dezembro de 2009, Institui a Política Nacional sobre Mudança 

do Clima (PNMC) -  art. 6º. 

Além das normas mencionadas para definição de competência jurisdicional, deverá 

ser considerando durante a AIA, a Lei Complementar nº 140 de 08Dez2011, a qual fixou 

normas nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 

Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 

relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate 

à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

 

4.4 Participação pública como princípio fundamental do EIA/RIMA 

A fim de discutir-se socioambientalismo e segurança pública, a participação 

comunitária torna-se uma das principais etapas para se discutir os impactos sociais como 

escopo da responsabilidade compartilhada estatuída constitucionalmente, dever do Estado e 

da responsabilidade de todos, nos termos do Art. 144 da CRFB/88. 

No âmbito do EIA/RIMA dois princípios se destacam como principais, sendo eles o 

princípio da publicidade e o princípio da participação pública. Este primeiro refere-se ao 

direito que qualquer cidadão tem em ter conhecimento dos atos praticados pelos seus agentes 
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públicos. O segundo é o direito que o cidadão tem, organizado ou não, de maneira extensiva 

de intervir por ser uma parte interessada no projeto, no procedimento de tomada da decisão 

ambiental. 

Esse princípio da participação da sociedade nas questões ambientais teve sua 

importância ressaltada no Princípio 10 da Declaração do Rio (ONU, 1992): ―Os Estados irão 

facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à 

disposição de todos‖. O instrumento  que garante tal desiderato é a audiência pública, pois 

através dela se busca expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu 

referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a 

respeito. 

O bem meio ambiente trata-se de uma definição complexa que envolve a segurança 

em todos os seus sentidos para a população e que deve ser aprofundado no direito à 

informação dos atingidos. No sentido de trazer todos os elementos necessários durante a 

consulta pública – incluindo nessa fase, as questões de Segurança Pública com a participação 

dos órgãos competentes – para a melhor preservação do meio ambiente, destaca-se a pesquisa 

desenvolvida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos
21

 (CIDH) sobre povos 

indígenas afirmando a necessidade e importância da informação: 

El derecho a la consulta, y el deber estatal correlativo, se vinculan con múltiples 

derechos humanos, y en particular se conectan con el derecho a la participación 

consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana, tal y como fue interpretado 

por la Corte Interamericana en el caso YATAMA vs. Nicaragua. El artículo 23 

reconoce el derecho de ―[t]odos los ciudadanos‖ a ―participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos‖ 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, Tradução 

nossa)
22

. 

 

Neste mesmo documento citado, analisando a instalação de empreendimentos em 

áreas indígenas, a CIDH direciona as obrigações dessa fase 

La consulta no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación que 

implica la buena fe de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo. 

Los procedimientos de consulta, en tanto forma de garantizar el derecho de los 

pueblos indígenas y tribales a participar en los asuntos susceptibles de afectarles, 

deben ―propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los 

pueblos y no limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de 

                                                           
21

 CIDH. Derechos De Los Pueblos Indígenas Y Tribales Sobre Sus Tierras Ancestrales Y Recursos 

Naturales: normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. San Jose de Costa Rica, 

2010, §274. 
22

 O direito de consulta, é um dever do Estado e que se vincula aos múltiplos direitos humanos e, em específico, 

o deireito de participação está consagrado no artigo 23 da Convenção Americana, tal como foi interpretado pela 

Corte Interamericana no caso YATAMA vesus Nicaragua. O artigo 23 reconhece o direito de ―todos os cidadãos 

a participar das decisões dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos.‖ 
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cuantificación de daños.‖ (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2010, Tradução nossa)23 

O direito à informação encontra guarida no Art. 5º, inciso, XIV e XXXIII da CF/88. 

A Lei Federal 12 527 de 18 de novembro de 2011 regulamentou o dispositivo constitucional 

estabelecendo que os entes federados, tem o dever de disponibilizar à população os dados 

afetos à segurança pública, saúde e educação local, dentre outros, a fim de que, nas audiências 

públicas, estejam munidos de reivindicações subsidiadas por estatísticas oficiais sobre a 

qualidade de vida local. 

A democratização das informações e o equilíbrio de interesses promovem a justiça 

socioambiental. 

Discorrendo sobre justiça ambiental, Séguin, (2011, p. 57) aponta que sua satisfação 

compreenderia o conjunto de princípios e praticas que: 

Asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, suporte 

uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações 

econômicas, de decisões de politicas  e de programas federais, estaduais, locais, 

assim como da ausência ou omissão de tais politicas. 

Asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do 

país; 

Asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos 

ambientais e a destinação  de rejeitos e localização de fontes de riscos ambientais, 

bem como processos democráticos e participativos na definição de politicas, planos, 

programas e projetos que lhes dizem respeito; 

Favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e 

organizações populares para serem protagonistas na construção de modelos 

alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democratização do acesso aos 

recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. 

Da mesma maneira Cavedon (2010, p. 168) comparando justiça e injustiça 

ambiental, afirma que se a Justiça Ambiental caracteriza-se por um tratamento equitativo no 

que se refere à distribuição de poder, riscos custos e benefícios ambientais, acompanhado da 

democratização dos processos decisórios, a injustiça ambiental se configura com uma espécie 

de discriminação ambiental, ao impor a grupos vulneráveis uma carga desproporcional de 

custos e riscos ambientais se comparados com aqueles que são impostos à sociedade em geral. 

O que para a autora fica nítida a violação de direitos humanos necessitando de integração 

entre o regime jurídico de proteção do meio ambiente e com o dos direitos humanos.  

 

 

 

                                                           
23

 A consulta pública não é um ato isolado mas um processo de diálogo e negociação que implica a boa fé de 

ambas as parte e a finalidade de alcançar um acordo mútuo. Os procedimentos da consulta, é uma forma de 

garantia de direitos dos povos indígenas e tribais de participarem dos assuntos suscetíveis de afetá-los, deve ser 

―concebido para que seja obtido o consentimento livre e informado dos povos e não se limitar unicamente a uma 

notificação formal ou quantificação de danos. 
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4.4.1 A segurança pública no Estudo de Impacto Ambiental 

Analisando a legislação afim, não se constata uma preocupação com diretrizes 

específicas de segurança pública direcionada ao empreendedor na verificação da AIA, quanto 

as variáveis decorrentes com o impacto na segurança pública da localidade. 

Verificando a análise dos empreendimentos citados por Carneiro (2012) e estudados 

nessa pesquisa, o EIA é passível de grande interferência parcimonialista por parte do 

Empreendedor, uma vez que é este quem o apresenta ao poder público e não o contrário.  

Percebe-se pela análise dos documentos – RIMA, parecer técnico e decisão - que 

estes acabam sendo um mecanismo para legitimar a adequação do meio ambiente ao 

empreendimento e não o contrário, fato que também se assemelha ao descrito por 

Zhouri; Laschefski; Paiva (2005): [...] o processo de licenciamento deixa de cumprir 

sua função precípua de ser um instrumento de avaliação da sustentabilidade 

socioambiental da obra, levando em conta suas implicações técnicas, políticas, 

sociais e ambientais, e se torna mero instrumento para atender, preponderantemente, 

às demandas que atribuem ao meio ambiente tão somente o caráter de recurso 

material a ser explorado economicamente. Segue-se, portanto, uma lógica pautada 

pelo ―paradigma da adequação‖, uma vez que não é realizada uma avaliação, de 

fato, sobre a viabilidade socioambiental do projeto. Em uma inversão da ordem, as 

medidas de compensação e de mitigação, na verdade, destinam-se tão somente a 

descobrir maneiras pelas quais o meio ambiente e suas complexidades socioculturais 

e naturais é que serão adequados ao projeto técnico a fim de que este seja aprovado. 

(ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005, apud CANEIRO, 2012, p. 77) 

No mesmo sentido complementa Zhouri, Laschefski e Paiva (2005), quanto ao 

interesse econômico que impulsiona o Projeto observam que, 

Os consultores, financeiramente dependentes dos empreendedores, tendem a 

elaborar estudos que concluam pela viabilidade ambiental dos projetos, evitando, 

assim, riscos a possíveis futuras contratações. Dessa forma, o vínculo entre 

empreendedor e consultoria ambiental insere-se na lógica de mercado, ou seja, o 

EIA/RIMA é uma mercadoria que será adquirida pelo empreendedor, cujo objetivo é 

ter seu projeto aprovado pelos órgãos licenciadores. (ZHOURI; LASCHEFSKI; 

PAIVA, 2005 apud CANEIRO, 2012, p. 77) 

Como explicitar os aspectos negativos de um projeto ambiental se são justamente 

eles que serão o obstáculo à realização do empreendimento econômico e que é apresentado 

pelo próprio interessado? 

O órgão público competente é quem deverá identificar as deficiências subliminares 

e não exploradas pelo estudo e articular a proteção do ecológico e social, impondo ao 

empreendedor o ônus a que lhe cabe, sem olvidar da responsabilidade institucional que a 

Constituição de 1988 lhe atribuiu. 

Conforme Carneiro (2012, p. 74) ao finalizar a avaliação de viabilidade ambiental, 

alguns dos documentos analisados afirmam que os impactos negativos reais gerados pelo 

empreendimento, nas fases de implantação e operação, encontram-se dentro da condição de 

significância desprezível a marginal, refletindo intensidade baixa a média. Que os impactos 

reais, resultados das medidas mitigadoras previstas, são assimiláveis pelo ambiente e 

encontram-se dentro do permitido pelas leis e normas pertinentes. 
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A grande questão é que o empreendedor pode atender a formalidade da norma que 

esteja ultrapassada e com indicadores aplicáveis apenas à época de sua elaboração, podendo 

ter décadas, mas não atende ao verdadeiro sentido material do Art. 225 da Constituição da 

República de 1988. 

Salienta Carneiro (2012, p. 74) que o empreendedor enaltece os benefícios a fim 

de mudar o foco dos impactos negativos visando a aprovação do projeto. 
Se por um lado os impactos negativos reais encontram-se nesta condição, por 

outro lado, os impactos positivos reais apresentam-se, em sua maioria, com 

significância relevante ou estratégica, com intensidade alta, refletindo o potencial 

do empreendimento em promover importantes modificações favoráveis na sua 

área de influência, principalmente no meio socioeconômico. A análise da 

viabilidade ambiental do empreendimento, sob o ponto de vista da avaliação dos 

impactos reais prognosticados indica, portanto, benefícios maiores que os custos 

ambientais para sua realização. 

 

Como visto nessa seção não só a segurança pública, mas também outras 

questões sociais são desprezadas e que desaguam na segurança pública, sendo preteridos 

pelo interesse econômico ―[...] em detrimento do homem que parece não ser considerado 

como integrante do meio ambiente‖, Carneiro (2012). 

No mesmo sentido é a constatação de Medeiros (2006, p. 146) ao analisar as 

questões sociais impactadas pelo projeto econômico-ambiental, destacando que as questões 

sociais, embora analisadas muitas vezes de forma exaustiva o consequente impacto que o 

empreendedor vier a provocar na comunidade atingida, as soluções virão sempre ao 

encontro das exigências e/ou interesses do empreendedor e de encontro às necessidades da 

população. Essa, quando de acordo com o empreendimento, certamente só teve acesso às 

vantagens, aos aspectos positivos que a obra trará à comunidade. 

Nesse sentido continua afirmando Medeiros (2006, p. 146) que há um filtro 

antes das informações chegarem à população. 

Nesse caso a informação é filtrada, visto que os interesses políticos e econômicos 

são priorizados. As soluções apresentadas pelo empreendedor trarão uma 

expectativa de melhoria de qualidade de vida para a população, que não se 

apercebe da presença de fatores negativos nestas transformações, que alterarão o 

curso de suas vidas. Considerar o homem como um simples objeto que pode ser 

deslocado, mudado, transferido, com relativa facilidade é pensar o homem fora da 

natureza. O homem é um ser social, mas que está inserido num conjunto maior no 

qual ele é uma engrenagem, portanto, não pode e não deve ser visto, 

compreendido, ou entendido fora desta grande máquina que é a natureza. 

 

Do exposto, verifica-se que a conscientização que o planeta poderia não suportar os 

modos insustentáveis de exploração da natureza e os problemas sociais decorrentes, foram os 

elementos necessários ao estabelecimento de uma qualidade ambiental exigindo-se que os 

fatores ambientais fossem expressamente considerados pelos governos ao aprovarem 

programas de investimento e projetos de grande porte. 
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Quase sempre limitados às análises de custo e benefício, sem considerar fatores 

socioambientais, os métodos tradicionais de avaliação de projeto, baseados tão somente em 

critérios econômicos, mostram-se inadequados para auxiliar as decisões, pois possibilitavam a 

viabilidade e a aprovação de projetos cuja implantação, acaba resultando em danos muitas 

vezes, previsíveis. 

A busca de meios que promovessem a incorporação de fatores ambientais à tomada 

de decisão resultou na formulação de políticas específicas e fez surgir uma série de 

instrumentos para a execução dessas políticas.  

Neste contexto, diversos instrumentos foram gerados, sendo que o processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) foi o de maior destaque, tendo sido amplamente 

discutido e adotado, por sua adaptabilidade aos diferentes esquemas institucionais e por suas 

possibilidades de atender ao mesmo tempo a requisitos técnicos e políticos. Muitas vezes mais 

político do que técnico. 

Dessa forma, constata-se que uma questão de grande importância para a população 

não tem sido devidamente considerada, o aumento da violência e da criminalidade por conta 

das mudanças sociais trazidas com o empreendimento. 

A contratação maciça de mão-de-obra temporária, o aumento do trânsito de veículos 

e de pedestres nos logradouros públicos, aquecimento da economia local com maior 

circulação de dinheiro a instalação de alojamento coletivo para absorver mão-de-obra 

proveniente de outros municípios com grande contingente de trabalhadores em espaço 

reduzido, favorecendo atividades paralelas – prostituição, uso e tráfico de drogas - que se 

enraízam em áreas circunvizinhas aos alojamentos/canteiros de obras e ainda, o 

favorecimento de movimentos paredistas, são questões socioambientais fundamentais a serem 

observadas. 

Assim, antecedendo a concessão da licença ambiental, torna-se imprescindível a 

participação dos órgãos policiais na discussão sobre a implementação de medidas pelo 

empreendedor que possam mitigar os impactos negativos que serão causados à segurança da 

população local, e também das pessoas que migrarão em busca de emprego temporário. Essa 

previsão não deve apenas se mostrar de forma superficial e indireta no cumprimentos das 

formalidades legislativas, mas sim como uma condicionante específica da licença de grandes 

empreendimentos a fim de mudar-se o quadro que se apresenta na seção 5. 
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5 DESENVOLVIMENTO LOCAL E SEGURANÇA PÚBLICA SOB O VIÉS 

SOCIOAMBIENTAL: ESTUDO DE CASOS 

 

Ao longo do caminho que se buscou traçar com esta pesquisa, foi apresentado, 

primeiramente, um panorama histórico da evolução das questões ambientais a partir dos 

cenários da exploração econômica. Observou-se que as reivindicações dos movimentos 

sociais iniciados na década de 1970, foi o elemento ígneo para que se descortinasse o 

reconhecimento pela Constituição de 1988, do caráter difuso de certos direitos pertencentes a 

todos indistintamente, propiciando o que veio a chamar-se socioambientalismo, decorrente da 

conjuntura do Relatório Bruntland, dos movimentos sociais e do capítulo ambiental da 

história global. 

Conjecturados tais instituições buscou-se identificar o impacto na segurança pública 

quando proveniente de projeto com potencial significativo de degradação ambiental, com 

grande influência no meio em que se vive numa abordagem não apenas social, mas, 

socioambiental e que não se encontra devidamente articulado no Estudo de Impacto 

Ambiental, a partir de uma política sistemática envolvendo o empreendedor, os órgãos de 

segurança e a comunidade. Ao abordar-se tal perspectiva no campo teórico, extraiu-se, como 

os elementos indicativos e incisivos da abordagem, o indivíduo social e o meio em que vive. 

Considerando ainda a seção 3, formulou-se diagnósticos iniciais a partir do conceito 

de segurança da ONU que amplia o campo de satisfação de tal direito, e, com as reflexões 

teóricas de Marcus Felson e Ronal Clarke sobre as oportunidades que o ambiente dá para 

propiciar a violência, permitiram transportar tais reflexões ao objeto da pesquisa. 

Todavia, visando a materialização prática da teoria até então discorrida, passa-se a 

análise real da ofensa a direitos socioambientais decorrentes da segurança pública em grandes 

empreendimentos no Estado de Minas Gerais. 

Não obstante os fatos repetirem-se em diversos municípios não inclusos nessa 

pesquisa como Conceição do Mato Dentro, Caeté, Mariana, Dom Joaquim, João Monlevade, 

Ouro Preto e outros identificados, limitou-se, metodologicamente, a dois municípios: Itueta e 

Aimorés. Sem configurações mais aprofundadas, a escolha se deu tendo em vista que o 

primeiro município foi transladado de seu espaço territorial original para outro espaço 

geográfico na mesma região. A escolha do segundo se deu face à sua proximidade com o 

primeiro e onde efetivamente foi instalada a usina; à propósito, é de origem indígena das 

tribos Aymoré e Botocudos. 
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5.1 Ofensa a direitos socioambientais em grandes empreendimentos de Minas Gerias: 

municípios de Aimorés e Itueta 

Se, com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, inaugurou-se uma 

nova fase de direitos a todos brasileiros esculpindo o alvorecer do novo marco iniciado ao 

final do século XVIII, levando luz à dominação sobre os menos favorecido, o Direito, 

fulcrado na paz e na dignidade humana ganha materialidade ao se estender sobre 

reivindicações não mais individualista, mas, agora, solidariamente difusa, comunitária, 

ambientais. 

Logo, a correlação entre direitos humanos, direito ambiental e justiça ambiental, 

ganha contorno cidadão. Como bem enfatiza Séguin (2010, p.52): ―a Constituição Federal é 

chamada de Cidadã pelo número de vezes que a palavras ‗participar‘ e ‗participação‘ são 

repetidas no texto constitucional‖. 

A participação da comunidade está, em tese, presente nas discussões ambientais, em 

especial nos Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EIA), essencial nos 

procedimentos de licenciamento ambiental, e nos Estudos de Impacto de vizinhaça, 

previsto na Lei 10.257/01, conhecida como Estatuto da Cidade. No entanto, a 

população  não é consultada ou informada dos procedimentos de renovação das 

licenças de Operação (LO), nem na celebração de Termos de Ajustamento de 

conduta (TACs). Medidas judiciais, como a Ação Civil Publica e a Ação Popular, 

são instrumentos processuais que tentam evitar que as injustiças se perpetuem, 

porém, insuficientes sem a garantia do acesso à informação e à educação ambiental 

de TODAS as classes sociais. Diagnósticos sobre esta questão e as formas e 

possibilidades de sua superação precisam ser implantados através de programas e 

medidas específicas, com a participação das diferentes comunidades envolvidas e 

com a utilização e expansão dos espaços abertos a essa participação na legislação 

ambiental, tornando efetivo o controle social. 

 

Assim, a fim de tornar efetivo os direitos socioambientais ameaçados por grandes 

empreendimentos, sem a devida prevenção e provisão, conforme abordado nos axiomas do 

socioambientalismo, a participação requer educação ambiental e conhecimento a fim de 

mudar o cenário que será analisado nos municípios que seguem. 

 

5.1.1 Aimorés: análise socioambiental dos índices de criminalidade antes, durante e após a 

hidrelétrica 

O município localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Doce, Leste do Estado de 

Minas Gerais. É divido pela estrada de ferro Vitória/Minas de propriedade da empresa Vale e 

liga a capital do Estado de Minas Gerais à capital do Estado do Espírito Santo. Sua população 

estimada em 2013 é de 25 675 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2013). 
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A partir do ano de 2001, o consórcio formado pelas empresas Vale do Rio Doce 

(Vale) e Centrais Energéticas de Minas Gerais (CEMIG) levaram a termo o projeto de 

construção da hidrelétrica de Aimorés, com transposição, inclusive, do canal do Rio Doce. As 

obras encerraram no ano de 2005. 

Os índices de criminalidade do ano de 2000 são de quando não havia o aumento da 

população circulante e intensa contratação de mão de obra coletiva e temporária; maior 

trânsito de veículos e de pedestres nos logradouros públicos e aquecimento da economia local 

com aumento da circulação do dinheiro. 

Foi confirmado na fonte a igualdade dos dados de 2001 e 2002 para a especificação 

―outras de polícias‖, sendo a coincidência efetivamente como apresentada. Nessa 

especificação, encontram-se fatos diversos criminais ou assistenciais que não estão dentre as 

classificações típicas e específicas. Não obstante serem de menos interesse e impacto, 

demonstra a mudança da rotina envolvendo segurança pública. 

A análise toda que se faz não é em números absolutos, esses parecem pequenos. A 

questão é uma população interiorana com cerca de 25 000 habitantes acostumada a ver a 

violência por noticiários e, em pouco tempo, ter os índices dos crimes de furto, roubo e crimes 

contra à vida em patamares desconhecido pela população até então. 

O método foi a interpretação de dados provenientes do Sistema Integrado de Defesa 

Social de Minas Gerais, considerando os crimes de maiores alterações e com ligação ao objeto 

da pesquisa na visão do autor. 

A Tabela 1 demonstra a evolução criminal no ambiente artificial durante os anos da 

instalação do empreendimento comparados ao ano de 2000. Por fim, o ano de 2006 sem as 

variáveis de impacto, terminado o projeto, tende a estabilizar em relação ao ano de 2000. Os 

índices de aumento dos crimes nos anos durante a fase de construção do empreendimento 

(2001-2005), parecem, efetivamente, significativos. 
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Tabela 1 – Distribuição percentual de crimes comparados ao número de crimes do ano de 

2000 por natureza da ocorrência – Aimorés-Minas Gerais – 2000-2006 

159 287 287 293 469 397 148 2.040

80,50 80,50 84,28 194,97 149,69 -6,92

Furto a Residência 38 51 33 256 253 158 91 880

34,21 -13,16 573,68 565,79 315,79 139,47

Furto Qualificado a Residência 34 61 62 59 52 32 46 346

79,41 82,35 73,53 52,94 -5,88 35,29

Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios 12 32 29 17 22 17 4 133

166,67 141,67 41,67 83,33 41,67 -66,67

Tráfico Drogas 9 7 12 17 11 3 10 69

-22,22 33,33 88,89 22,22 -66,67 11,11

Homicídio Tentado 8 19 16 8 14 19 11 95

137,50 100,00 0,00 75,00 137,50 37,50

Roubo Consumado 4 8 12 14 15 8 12 73

100,00 200,00 250,00 275,00 100,00 200,00

Homicídio Homicídio Consumado 4 8 4 5 4 7 7 39

100,00 0,00 25,00 0,00 75,00 75,00

TOTAL 260 796 764 1.512 1.740 1.061 422 6.554

2005 2006 TOTAL

Outras Ocorrências de Polícia

NATUREZA DA OCORRÊNCIA 2000 2001 2002 2003 2004

 
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 

 

O furto à residência em 2003 e 2004 teve, respectivamente, aumento de 573% e 

564% comparados ao ano de 2000. No período de 2001 e 2002, o furto qualificado à 

residência teve aumentos de 74,41% e 82,35%, respectivamente. Nesse sentido, a pesquisa do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a ser analisado nessa seção sobre o medo 

de arrombamento, vem ao encontro das questões socioambientais aqui estudas decorrente do 

impacto gerado pelo projeto na segurança pública no ambiente artificial da população. 

A casa do indivíduo é seu reduto pessoal, íntimo e particular protegido 

constitucionalmente. O medo da violência é uma variável a ser considerada no estudo de 

impacto.  

O roubo em 2003 e 2004 teve aumento de 250% e 275%, respectivamente, podendo 

ter ligação com o aumento de dinheiro na cidade. Necessita-se de análise mais aprofundada o 

que não caberia nessa pesquisa. 

Em outra análise, a vida é um postulado a ser referenciado. A Constituição 

estabeleceu sua prioridade. Assim, outro fator preponderante na qualidade de vida são as taxas 

de homicídio consumado e tentado. Esse último teve aumento de 137,5% em 2001 e 2005, o 

que é outra questão a ser analisada na pesquisa do IPEA à frente, o medo de ser assassinado.  

Destaque-se a questão das drogas que, empiricamente, é o desencadeador de outros 

crimes. Em 2003, o tráfico de drogas teve aumento de 88,89% em relação ao ano de 2000. 



95 

 

Outro fenômeno observado apresenta-se nos registros de perturbação do sossego 

alheio – modalidade criminosa estritamente ambiental – que abrange tanto a paz individual 

como a familiar do indivíduo. Os índices começam com um aumento de 166,67% em 2001 e 

141,67% em 2002. Depois, tendem a baixar mais sempre superiores ao ano de 2000, o que 

poderia indicar, num primeiro momento, a reação da população com os incômodos advindos 

do aumento de pessoas e veículos, e, posteriormente, sua adaptação ao ―novo‖ ambiente. 

Ratificaria ainda essa análise os índices de 2006, pois, terminado o projeto, os índices são 

menores que o de 2000.  

Como já observado alhures, novamente, o dado que se repete igual nos anos de 2003 

e 2005 para esse crime, foram confirmados na fonte. 

Na tabela 2, um pouco mais específico dentro do gênero crime, a política de 

segurança pública do Estado de Minas Gerais trabalha com um leque de crimes denominados 

crimes violentos. Compõe esse grupo os crimes de homicídio, estupro, roubo, sequestro e 

cárcere privado. São de grande relevância na sensação subjetiva de segurança. 

Ressalta-se que o crime de estupro até o ano de 2005 ainda se afastava da junção 

feita pela Lei Federal 12 015 de 07 de agosto de 2009, a qual transformou em uma só conduta 

típica o estupro e o atentado violento ao pudor, que antes eram crimes autônomos e com penas 

autônomas. Verifica-se o retrocesso da nova legislação que diminuiu a fragmentação dos atos 

do agente, uma vez que a lei penal retroage para beneficiar. 

Isoladamente, mais de grande impacto social é a inauguração de registros de 

sequestro e cárcere privado, tendo o ápice, inclusive, ao final das obras. 

A tabela 2, portanto, apresenta a evolução dos crimes violentos em Aimorés. A 

metodologia adotada dessa vez não foi com referência ao ano de 2000, mas sim, de um ano 

para o outro dentro do período 2000-2006.  

Tabela 2 – Distribuição do número de crimes violentos – Aimorés-Minas Gerais – 2000-2006 

 Δ % Δ % Δ % Δ %

2001 / 2000 2003 / 2002 2005 / 2004 2006 / 2005

Estupro Consumado 2 0 -100,00% 3 0 -100,00% 0 2 - 1 100,00% 8

Estupro Tentado 2 2 0,00% 0 2 - 3 1 -66,67% 1 0,00% 11

Homicídio Consumado 4 8 100,00% 4 5 25,00% 4 7 75,00% 10 -30,00% 42

Homicídio Tentado 8 19 137,50% 16 8 -50,00% 14 19 35,71% 11 72,73% 95

Roubo Consumado 4 8 100,00% 12 14 16,67% 15 8 -46,67% 12 -33,33% 73

Sequestro E Cárcere Privado 0 1 - 0 1 - 0 0 - 3 -100,00% 5

Total 20 38 90,00% 35 30 -14,29% 36 37 2,78% 38 -2,63% 234

Natureza 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 
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Por sua vez, a tabela 3 mostra o percentual da criminalidade violenta por 100 mil 

habitantes, tendo em vista ser um modelo universal para determinar-se patamares da taxa de 

crime.  

Tabela 3 – Distribuição percentual de crimes violentos  por 100 mil habitantes - Aimorés-Minas 

Gerais – 2000-2006 

 Δ % Δ % Δ % Δ %

2001 / 2000 2003 / 2002 2005 / 2004 2006 / 2005

Estupro Consumado 7,90 0,00 -100,00% 11,90 0,00 -100,00% 0,00 7,99 - 4,00 99,57%

Estupro Tentado 7,90 7,92 0,25% 0,00 7,96 - 11,96 4,00 -66,59% 4,00 -0,22%

Homicídio Consumado 15,79 31,67 100,50% 15,87 19,89 25,30% 15,95 27,97 75,39% 40,05 -30,15%

Homicídio Tentado 31,59 75,21 138,09% 63,49 31,82 -49,88% 55,82 75,92 36,02% 44,05 72,35%

Roubo Consumado 15,79 31,67 100,50% 47,62 55,69 16,95% 59,81 31,97 -46,55% 48,06 -33,48%

Sequestro E Cárcere Privado 0,00 3,96 - 0,00 3,98 - 0,00 0,00 - 12,01 -100,00%

Total 78,97 150,42 90,47% 138,89 119,33 -14,08% 143,53 147,85 3,01% 152,18 -2,84%

2005 20062004Natureza 2000 2001 2002 2003

Fontes: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 
            Fundação João Pinheiro-MG 

 

A tabela 4, além de incluir outros crimes não especificados na tabela 1 e 2 verifica-se 

a comparação da evolução criminal tomando-se por base o ano imediatamente anterior. 

Destaca-se o aumento dos registros em números absolutos do porte de arma, uso de 

drogas, recolhimento de animais da fauna silvestre.  

Outro dado impactante são os números do encontro de cadáver ou feto devido a sua 

proporção durante o período do projeto e sua relação socioambiental, será analisado 

separadamente na tabela 5. 

Tabela 4 – Distribuição do número de crimes por grupo – Aimorés-Minas Gerais – 2000-2006 

 Δ % Δ % Δ % Δ %

2001 / 2000 2003 / 2002 2005 / 2004 2006 / 2005

Outras Ocorrências de Polícia 159 287 80,50% 287 293 2,09% 469 397 -15,35% 148 -62,72% 2.040

Furto a Residência 38 51 34,21% 33 256 675,76% 253 158 -37,55% 91 -42,41% 880

Furto Qualificado a Residência 34 61 79,41% 62 59 -4,84% 52 32 -38,46% 46 43,75% 346

Porte de Arma de Fogo 18 25 38,89% 36 32 -11,11% 27 15 -44,44% 12 -20,00% 165

Encontro de Cadáver/Feto 4 6 50,00% 10 42 320,00% 44 25 -43,18% 23 -8,00% 154

Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios 12 32 166,67% 29 17 -41,38% 22 17 -22,73% 4 -76,47% 133

Recolhimento de Animais da Fauna 14 23 64,29% 17 36 111,76% 26 9 -65,38% 2 -77,78% 127

Uso de Drogas 6 25 316,67% 14 32 128,57% 14 8 -42,86% 6 -25,00% 105

Tráfico Drogas 9 7 -22,22% 12 17 41,67% 11 3 -72,73% 10 233,33% 69

Homicídio Tentado 8 19 137,50% 16 8 -50,00% 14 19 35,71% 11 -42,11% 95

DEMAIS NATUREZAS (390) 2.344 2.387 1,83% 2.935 2.430 -17,21% 2.306 2.262 -1,91% 1.716 -24,14% 16.380

TOTAL 2.646 2.923 10,47% 3.451 3.222 -6,64% 3.238 2.945 -9,05% 2.069 -29,75% 20.494

2005 2006 TOTALNATUREZA DA OCORRÊNCIA 2000 2001 2002 2003 2004

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 

 

Na tabela 5 é possível identificar um dado extremamente relevante sob a ótica social, 

de saúde pública e socioambiental, o desrespeito à vida, em tese, propiciada pelo ambiente do 
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desenvolvimento do projeto. Trata-se do encontro de feto ou cadáver. Do ponto de vista do 

autor, por si só, os dados apresentados na tabela 5 devido a sua natureza e projeção, a partir 

dos percentuais e magnitude da questão, justificariam toda a pesquisa realizada.  

Feto é a pessoa intrauterina e cadáver é o corpo da pessoa nascida, em qualquer 

idade. 

Tabela 5 – Registros de Encontro de cadáver/Feto: números absolutos e percentuais – 

Aimorés-Minas Gerais 2000-2006 

4 6 10 42 44 25 23

50,00 150,00 950,00 1000,00 525,00 475,00

2004 2005 2006 TOTAL

Encontro De Cadáver/Feto 154

NATUREZA DA OCORRÊNCIA 2000 2001 2002 2003

 
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 

 

O dado disponível na fonte não individualiza o que foi feto e o que foi cadáver sendo 

o número resultante do agrupamento de ambos. Todavia, empiricamente podem ser analisados 

sob duas vertentes. A primeira é que no encontro de cadáver há a constatação de morte 

indeterminada o que pode, na verdade, tratar-se de homicídio. Nesse sentido são os estudos de 

Cerqueira (2013), o chamado homicídio oculto. A segunda é que, pelas características 

socioeconômicas do país, pode-se afirmar que a maioria absoluta dos registros seriam de 

fetos. Fetos abortados.  

Comparando-se o pico dos anos de 2003-2005, durante a construção da hidrelétrica, 

cem relação ao ano de 2000, sem o empreendimento, o aumento foi de 950%, 1 000% e 

525%, respectivamente. Já no ano de 2006, após as obras, ainda que extremamente relevante 

em comparação a 2000, com aumento de 475%, a série diminui em relação a 2004 e 2005. 

Nesse cenário violento apresentado pela tabela 5 que na mesma gamela mistura-se 

desrespeito à vida, mazelas socioeconômicas, ética, crime, ato consciente do indivíduo, saúde 

pública e questões ambientais, a relação entre segurança pública e desenvolvimento local sob 

o viés socioambiental, torna-se evidente a necessidade de ser criteriosamente considerada na 

avaliação de impacto. 

A tabela 6 demonstra a distribuição da tabela 5 em termos percentuais por 100 mil 

habitantes nos mesmos critérios da tabela 3. A variação se analisa entre um ano e o 

imediatamente anterior. 
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Tabela 6 – Comparação percentual de crimes (%) por 100 mil habitantes – Aimorés-Minas 

Gerais – 2000-2006 

 Δ % Δ % Δ % Δ %

2001 / 2000 2003 / 2002 2005 / 2004 2006 / 2005

Outras Ocorrências de Polícia 627,84 1.136,09 80,95% 1.138,89 1.165,47 2,33% 1.869,94 1.586,41 -15,16% 592,69 -62,64%

Furto a Residência 150,05 201,88 34,55% 130,95 1.018,30 677,61% 1.008,73 631,37 -37,41% 364,42 -42,28%

Furto Qualificado a Residência 134,25 241,47 79,86% 246,03 234,69 -4,61% 207,33 127,87 -38,32% 184,21 44,06%

Porte de Arma de Fogo 71,08 98,96 39,24% 142,86 127,29 -10,90% 107,65 59,94 -44,32% 48,06 -19,83%

Encontro de Cadáver/Feto 15,79 23,75 50,37% 39,68 167,06 321,00% 175,43 99,90 -43,05% 92,11 -7,80%

Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios 47,38 126,67 167,33% 115,08 67,62 -41,24% 87,72 67,93 -22,55% 16,02 -76,42%

Recolhimento de Animais da Fauna 55,28 91,05 64,70% 67,46 143,20 112,27% 103,66 35,96 -65,31% 8,01 -77,73%

Uso de Drogas 23,69 98,96 317,71% 55,56 127,29 129,12% 55,82 31,97 -42,73% 24,03 -24,84%

Tráfico Drogas 35,54 27,71 -22,03% 47,62 67,62 42,00% 43,86 11,99 -72,67% 40,05 234,05%

Homicídio Tentado 31,59 75,21 138,09% 63,49 31,82 -49,88% 55,82 75,92 36,02% 44,05 -41,98%

DEMAIS NATUREZAS (390) 9.255,68 9.448,97 2,09% 11.646,83 9.665,87 -17,01% 9.194,21 9.038,96 -1,69% 6.871,97 -23,97%

TOTAL 10.448,17 11.570,74 10,74% 13.694,44 12.816,23 -6,41% 12.910,17 11.768,23 -8,85% 8.285,61 -29,59%

2005 2006NATUREZA DA OCORRÊNCIA 2000 2001 2002 2003 2004

Fontes: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 

            Fundação João Pinheiro-MG 

 

Analisando os dados das tabelas referentes à criminalidade no período, com o 

objetivo de entender as diferenças, anormalidade e discrepâncias verifica-se o impacto no 

ambiente artificial no que tange à segurança pública, durante os anos da construção da 

hidrelétrica. 

Considerando o aumento do uso e tráfico de drogas – a aflição social contemporânea 

– e com o objetivo de trazer reflexões sobre o objeto da pesquisa, indaga-se: caso fosse 

realizada uma pesquisa com os pais do município de Aimorés sobre o grau de preocupação de 

seus filhos tornarem-se dependentes químicos, qual seria o percentual da Amostra? 

Nesse sentido, articulando ambiente artificial e consumo de drogas, se a crise 

ambiental é a crise da civilização da modernidade, a crise da tranquilidade pública no 

ambiente em que se vive decorrente das drogas é a crise social contemporânea. 

Noutro giro, identificada a segurança pública como insuficiente na localidade que 

recebe instalação de empreendimento com potencial significativo de impacto ambiental, 

influindo socioambientalmente na população, urge a necessidade de uma política de 

segurança pública, no mínimo, durante o evento causador do impacto, a ser levado a termo em 

conjunto pelo poder público e pelo empreendedor. 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

5.1.2 Itueta: análise socioambiental dos índices de criminalidade antes, durante e após a 

hidrelétrica 

Antes da construção da hidrelétrica, o município localizava-se às margens do Rio 

Doce. Dividia a cidade a estrada de ferro Vitória/Minas de propriedade da empresa Vale, que 

liga a capital do Estado de Minas Gerais à capital do Estado do Espírito Santo. Sua população 

estimada em 2013 é de 6 051 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE, 2013). 

Por ocasião da parada dos dois trens diários de passageiros, nos intervalos de 

desembarque, havia a atividade comercial e tradicional das doceiras com a venda de cocadas e 

biscoito sobre os trilhos e que representava uma das fontes de renda da população. 

No ano de 2004, dentro do planejamento do projeto e em virtude do lago da 

hidrelétrica que tomaria parcialmente o município, a cidade foi translada de sua localidade 

original às margens do Rio Doce para outra topografia na mesma região, distante do rio. 

Brágio (2005), aponta como se deu a escolha e realocação da população na ―nova 

Itueta‖. 

A área onde a nova cidade foi construída foi escolhida pela própria comunidade, 

entre outras 03 opções apresentadas pelo Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés. [...] 

A construção da cidade envolveu as seguintes atividades: aterros, escavações, 

terraplanagem, execução das redes de abastecimento de água e esgoto, drenagem, 

iluminação pública, pavimentação, urbanização, além da construção dos imóveis 

particulares, públicos e institucionais. Ressalta-se que a cidade ganhou ruas 

asfaltadas, museu, centro cultural, uma unidade básica de saúde, terminal rodoviário, 

sinal para celular, etc. A relocação das pessoas começou a ser feita no dia 16 de 

agosto de 2004 e até final do mês de dezembro/04 toda a cidade velha já estava 

desocupada. 

Além da ofensa ao patrimônio histórico-cultural, das atividades das doceiras à beira 

da estrade ferro Vitória/Minas, do cemitério, das histórias de vida e da paisagem que ficou 

para trás, a nova cidade saiu de um acesso rural de ―estrada de terra‖ para estabelece-se às 

margens da rodovia MG 259. Essa informação é relevante na análise socioambiental da 

segurança pública e desenvolvimento. 

Os altos índices de criminalidade durante o período das obras e a continuidade do 

fenômeno na nova cidade acessível por asfalto, sinal de telefone celular e com sua rodoviária 

margeando a rodovia, remete a várias reflexões no âmago do proposta socioambiental que se 

discute na pesquisa. 
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Na análise que se inicia é fundamental destacar três informações: 

1º) até o ano de 2003 os dados referem-se aos fatos na antiga cidade; 

2º) a partir do ano de 2004 trata-se da nova cidade. O ano de 2004 é o divisor de 

aguas, pois, no primeiro foi o ano de transição entre uma e outra localidade; 

3º) trata-se de uma cidade com apenas 6 000 habitantes, simples, como a grande 

maioria dos municípios do país. 

Diferente de Aimorés, o ano de 2006 após a construção e terminado o projeto, o 

impacto não tende a estabilizar-se em relação ao ano de 2000. Agora, em 2006, a população 

vive em um novo ambiente artificial, a nova cidade construída às margens da rodovia e com 

mais mobilidade urbana. Os problemas de segurança pública iniciados a partir de 2002 

mostram-se perenes no novo cotidiano. 

A Tabela 7 demonstra a evolução criminal no ambiente artificial durante os anos da 

instalação do empreendimento comparados ao ano de 2000. Novamente, os índices de 

aumento dos crimes nos anos durante a fase de construção do empreendimento (2001-2005) 

são alarmantes. 

Tabela 7 – Distribuição percentual de crimes, comparado ao número de crimes do ano de 

2000 por natureza da ocorrência– Itueta-Minas Gerais – 2000-2006 

16 10 8 20 20 51 35

-37,50 -50,00 25,00 25,00 218,75 118,75

2 1 3 25 47 37 33

-50,00 50,00 1150,00 2250,00 1750,00 1550,00

- 1 5 4 12 6 3

400,00 300,00 1100,00 500,00 200,00

- 3 3 4 7 5 3

0,00 33,33 133,33 66,67 0,00

14 5 10 22 15 16 11

-64,29 -28,57 57,14 7,14 14,29 -21,43

- - 2 0 0 1 0

-100,00 -100,00 -50,00 -100,00

TOTAL 32 20 31 75 101 116 85 460

Furto a Residência

Furto Qualificado a Residência 

Homicídio Tentado

Lesão Corporal

Roubo Consumado

2006 TOTAL

Outras Ocorrências de Polícia

NATUREZA DA OCORRÊNCIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005

160

148

31

25

93

3

 
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 
Nota: Sinal convencional utilizado: - dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Os índices da evolução do furto à residência são exorbitantes. Eles passam do 

registro em números absolutos de 2 ocorrências no ano de 2000 para 47 ocorrências no ano de 

2004. Em termos percentuais o aumento foi de 2 250%, precedido de um aumento em 2003 de 

1 150% e em 2005 e 2006, 1 750% e 1 550%, respectivamente. 
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No furto qualificado a residência no ano de 2004, a transição da população entre a 

velha e a nova cidade, o aumento em termos percentuais foi de 1 100%.. Já nova Itueta em 

2005, os índices continuam altos, no patamar de 500%. Nesse sentido, reafirma-se a pesquisa 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre o medo de arrombamento na 

residência, que vem ao encontro das questões socioambientais aqui pesquisadas decorrente do 

impacto gerado pelo empreendimento no ambiente artificial da população e que desaguará na 

segurança pública. 

O roubo apresenta-se como uma novidade à população uma vez que nos anos de 

2000 e 2001 não houve registros. Em 2003 tem-se 02 roubos, que, tendo vista não haver 

parâmetro anterior no período analisado, não há que se falar em termos percentuais de 

aumento. Em 2005 há uma nova incidência. 

Em outra análise, a segurança pessoal mostrou-se conturbada no crime de lesão 

corporal no período de 2003 a 2005. No ano de 2006, retrocede a patamares mais baixo que 

em 2000. 

O homicídio tentado, que não houve registros em 2000, foi crescendo gradativamente 

durante o período tendo o pico de 133,33% de aumento no ano de 2004 em relação a 2002.  

Na tabela 8, além de incluir outros crimes não especificados na tabela 7 verifica-se a 

comparação da evolução criminal tomando-se por base o ano imediatamente anterior. 

Destaca-se o aumento dos registros em números absolutos do porte de arma e o 

recolhimento de animais da fauna silvestre. 

Tabela 8 – Distribuição do número de crimes por grupo –  Itueta-Minas Gerais – 2000-2006 

 Δ % Δ % Δ % Δ %

2001 / 2000 2003 / 2002 2005 / 2004 2006 / 2005

Outras Ocorrências de Polícia 16 10 -37,50% 8 20 150,00% 20 51 155,00% 35 -31,37% 160

Furto Consumado a Residência 2 1 -50,00% 3 25 733,33% 47 37 -21,28% 33 -10,81% 148

Furto Qualificado a Residência 0 1 - 5 4 -20,00% 12 6 -50,00% 3 -50,00% 31

Porte de Arma de Fogo 2 1 -50,00% 1 3 200,00% 7 3 -57,14% 1 -66,67% 18

Encontro de Cadáver/Feto 2 0 -100,00% 2 1 -50,00% 2 1 -50,00% 1 0,00% 9

Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios 0 1 - 0 0 - 1 5 400,00% 3 -40,00% 10

Recolhimento de Animais da Fauna 3 16 433,33% 2 1 -50,00% 4 3 -25,00% 0 -100,00% 29

Uso de Drogas 0 0 - 1 0 -100,00% 0 0 - 2 - 3

Homicídio Tentado 0 3 - 3 4 33,33% 7 5 -28,57% 3 -40,00% 25

Lesão Corporal 14 5 -64,29% 10 22 120,00% 15 16 6,67% 11 -31,25% 93

DEMAIS NATUREZAS (172) 372 322 -13,44% 229 265 15,72% 416 290 -30,29% 216 -25,52% 2.110

TOTAL 411 360 -12,41% 264 345 30,68% 531 417 -21,47% 308 -26,14% 2.636

2005 2006 TOTALNATUREZA DA OCORRÊNCIA 2000 2001 2002 2003 2004

 
  Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 
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A perturbação do sossego alheio em Itueta, crime ambiental que afeta a tranquilidade 

do indivíduo no trabalho, lazer ou descanso, se comportou de forma diferente em relação a 

Aimorés. Na antiga cidade, não houve registros nos anos de 2000, 2002 e 2003. Nos anos de 

2001 e 2004 foi registrado um evento. Porém, na nova cidade, outro ambiente, houve cinco 

registros em 2005, um aumento de 400%. 

A tabela 9 demonstra a distribuição de crimes da tabela 8 em termos percentuais por 

100 mil habitantes. A variação se analisa entre um ano e o imediatamente anterior. 

Tabela 9 – Comparação percentual de crimes por 100 mil habitantes – Itueta-Minas Gerais – 

2000-2006 

 Δ % Δ % Δ % Δ %

2001 / 2000 2003 / 2002 2005 / 2004 2006 / 2005

Outras Ocorrências de Polícia 281,20 174,28 -38,02% 138,26 342,94 148,03% 340,31 861,49 153,15% 587,05 -31,86%

Furto Consumado a Residência 35,15 17,43 -50,42% 51,85 428,67 726,76% 799,73 625,00 -21,85% 553,51 -11,44%

Furto Qualificado a Residência 0,00 17,43 - 86,42 68,59 -20,63% 204,19 101,35 -50,36% 50,32 -50,35%

Porte de Arma de Fogo 35,15 17,43 -50,42% 17,28 51,44 197,63% 119,11 50,68 -57,45% 16,77 -66,90%

Encontro de Cadáver/Feto 35,15 0,00 -100,00% 34,57 17,15 -50,39% 34,03 16,89 -50,36% 16,77 -0,70%

Perturbação do Trabalho/Sossego Alheios 0,00 17,43 - 0,00 0,00 - 17,02 84,46 396,37% 50,32 -40,42%

Recolhimento de Animais da Fauna 52,72 278,84 428,87% 34,57 17,15 -50,39% 68,06 50,68 -25,54% 0,00 -100,00%

Uso de Drogas 0,00 0,00 - 17,28 0,00 -100,00% 0,00 0,00 - 33,55 -

Homicídio Tentado 0,00 52,28 - 51,85 68,59 32,28% 119,11 84,46 -29,09% 50,32 -40,42%

Lesão Corporal 246,05 87,14 -64,58% 172,83 377,23 118,26% 255,23 270,27 5,89% 184,50 -31,73%

DEMAIS NATUREZAS (172) 6.537,79 5.611,71 -14,16% 3.957,83 4.543,90 14,81% 7.078,44 4.898,65 -30,79% 3.622,95 -26,04%

TOTAL 7.223,20 6.273,96 -13,14% 4.562,74 5.915,64 29,65% 9.035,22 7.043,92 -22,04% 5.166,05 -26,66%

2005 2006NATUREZA DA OCORRÊNCIA 2000 2001 2002 2003 2004

 
  Fontes: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS). 

              Fundação João Pinheiro-MG 

 

Na busca dos indicativos de segurança pública sob a ótica socioambiental decorrente 

da construção da hidrelétrica, tendo-se como início a teórica passagem da ―antiga‖ sociedade 

de Itueta, que se confunde com os costumes de tradição interiorana, para a ―nova‖ sociedade 

tecnológica, com acesso a equipamentos públicos, acessibilidade asfáltica e sinal de telefonia 

celular, analisa-se os efeitos negativos que o cenário pode impor aos indivíduos no que 

concerne à saúde, a partir da percepção de insegurança. 

 

5.1.3 Síndrome pós-traumática em potencial a partir de fatores de segurança pública, 

decorrente de projetos econômico-ambientais 

Verifica-se que as discussões quanto à violência pessoal, familiar, Institucional e 

social são assuntos que atualmente fazem parte do cotidiano das pessoas e das principais 

reivindicações por políticas públicas. 

Nesta seara, o ambiente em sentido macro (local de maior ou menor vulnerabilidade) 

é um dos fatores determinantes. 
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A partir de uma situação de violência observada, vivida ou de uma experiência 

invasiva, o sujeito pode apresentar um transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo: o 

sujeito que vivenciou uma cena de crime com um ente próximo (parental ou social), à sua 

frente ou proximidade. Ele não foi o vitimado direto, mas, sofre em maior ou menor grau, um 

trauma.  

A violência e a insegurança podem ser vivenciadas de diversas maneiras e provocam 

efeitos no sujeito. Esse medo, que pode surgir mesmo na ausência de situações vividas 

diretamente por ele, propicia o desencadeamento de uma série de comportamentos 

considerados pela pessoa como preventivos, a fim de minimizar a possibilidade de sofrer 

algum trauma. Ao extremo esses comportamentos podem tornar-se patológicos, 

psicossomáticos. 

A utilização do termo psicossomática surgiu no século XX de acordo com Melo 

Filho (1992, p. 19).  

O termo psicossomática surgiu a partir do século passado, depois de séculos de 

estruturação, quando Heinroth criou as expressões psicossomática (1918) e 

somatopsíquica (1928) distinguindo os dois tipos de influências e as duas diferentes 

direções. Contudo, o movimento só se consolidou em meados deste século com 

Alexander e a Escola de Chicago. Porém as incertezas sobre relação mente-corpo se 

expressam na própria denominação psico-somático (com hífen) ainda utilizada entre 

estudiosos destes fenômenos e por médicos em geral.  

Outro ponto de discussão que se adequa ainda mais os objeto dessa pesquisa é termo 

sociopsicossomática. Nesse sentido, prossegue Melo Filho (1992) afirmando que foi José 

Fernandes Pontes quem propôs a expressão sociopsicossomática, para caracterizar os 

fenômenos somáticos modernos.  

A Psicossomática evoluiu em três fases: 

a) Inicial, ou psicanalítica, com predomínio dos estudos sobre a gênese inconsciente 

das enfermidades, sobre as teorias da regressão e sobre as teorias da regressão e 

sobre os benefícios secundários do adoecer, entre outras; 

b) Intermediaria, ou behavioristas, caracterizada pelo estimulo à pesquisa em 

homens e animais, tentando enquadrar os achados à luz das ciências exatas e dando 

um grande estímulo aos estudos sobre estresse; 

c) Atual ou multidisciplinar, em que vem emergindo a importância do social e da 

visão da Psocossomática como uma atividade essencialmente de interação, de 

interconexão entre profissionais de saúde vários.
24

 (Melo Filho, 1994, p. 19). 
 

Em suma, afirma Melo Filho (1994, p. 20) que atualmente o termo psicossomática 

está diretamente relacionado à relação mente-corpo, sobre os mecanismos de produção de 

doenças, principalmente o estresse. 

                                                           
24

 Conforme Melo Filho, 1992: José Fernandes Pontes, entre nós, com toda a sua qualificação de pioneiro do 

nosso movimento, já havia se antecipado a este fato quando propôs a expressão sociopsicossomática para nos 

caracterizar. 
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Psicossomática, em síntese, é uma ideologia sobre a saúde, o adoecer e sobre as 

praticas de saúde, é um campo de pesquisas sobre estes fatos e, ao mesmo tempo, 

uma pratica, a pratica de uma Medicina integral. 

Hoje, o termo psicossomática está entretanto mais restrito à visão ideológica deste 

movimento e às pesquisas que se fazem destas ideias, ou seja, sobre a relação mente-

corpo, sobre os mecanismos de produção de enfermidades, notadamente sobre os 

fenômenos de estresse. 
 

Outro ponto de vista sobre os comportamentos que podem se apresentar, refere-se ao 

aspecto cotidiano de um ambiente violento. As pessoas que tem contato diário com a 

violência tendem a banalizar esses fatos. Equivale a dizer que essas pessoas não 

necessariamente vão desenvolver alguma sintomatologia, pois naturalizaram a criminalidade 

exatamente por fazer parte de sua socialização, ainda que anômala. Esse fenômeno é 

frequentemente observável em áreas de risco. 

O meio define o que o homem médio come e veste, seus entretenimentos, hábitos 

sociais, a forma como trabalha, adoece e morre, ou seja, determina o seu ciclo da 

vida. A relação de causa e efeito entre o tratamento que o homem dispensa ao MEIO 

AMBIENTE e o (re) surgimento de patologias não pode ser ignorada ou negada. A 

correlação entre a saúde e poluição, já reconhecida pelos antigos, induziu ao 

abandono da imagem do ambientalista como entrave para o desenvolvimento. Ele 

deve ser considerado como uma peça essencial na gestão publica e empresarial e na 

busca pelo desenvolvimento sustentável. (SÉGUIN, 2011, p. 43). 

A correlação entre saúde e meio diagnosticados foi vista na questão da poluição, 

porém, os conceitos genéricos introduzidos por Séguin (2011) aplicam-se à qualquer situação 

em que os indivíduos tenha sua saúde exposta à perigos de sorte variada, uma vez que a saúde 

engloba todo o equilíbrio da pessoa seja físico, mental e social. 

Nesse sentido, como a segurança pública, a saúde é um direito de titularidade difusa 

e podem se interligarem a partir do desenvolvimento de psicossomática.  

A palavra saúde é polissêmica com raízes latinas: solda, soldado, ou seja, uma peça 

única, inteira, assim só está inteiro quem tem a saúde, física, mental e social e 

inabalada. Assim, tem-se que a questão da saúde é multifacetada, abrangendo 

aspectos sanitários, psicológicos, sociais, econômicos e ambientais. Estes enfoques 

podem ser materiais (físicos, psíquicos e sociais) e imateriais (espirituais e 

culturais), mas sem serem dissociados sob pena de abalar a integridade individual. 

A saúde é um direito social difuso e dever do Estado (Lei 8080/90, art. 2º), garanti-

la mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco de doenças 

e de outros agravos, no acesso universal e igualitário ás ações e aos serviços, para 

sua promoção, proteção e recuperação ( CF, art. 196). Os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômico do país, e se efetivamente 

aquele é um Estado Democrático de Direito (CF, art 1º). Ela integra o rol dos 

direitos sociais (CF, art. 6º), não apenas num Piso Vital Mínimo, mas na sua 

integridade. (SÉGUIN, 2011, p. 48). 

Nesse contexto, considerando a análise da evolução da violência nas cidades de 

Aimorés e Itueta durante o período do empreendimento hidrelétrico nos municípios, sem a 

devida previsão e projeção no estudo de impacto ambiental, buscou-se usar da analogia com o 

Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) sobre Segurança Pública, idealizado pelo 
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), mostrando como os cidadãos percebem o 

medo da criminalidade e da violência. 

Destaca-se da análise dos municípios de Itueta e Aimorés os índices de homicídio: 

tentado e consumado durante o período das obras da hidrelétrica a fim de contextualizar a 

pesquisa que apresenta-se.  

A partir de estudos realizados pelo IPEA (2010) visando demonstrar a perspectiva 

do medo e taxa de homicídio doloso por região brasileira, o quadro avalia a sensação de 

insegurança da população de com as diferentes regiões do país. A pergunta idealizada pelo 

estudo aos entrevistados foi sobre o grau de medo em relação a serem vítimas de assassinato, 

em uma escala de ―nenhum medo‖ até ―muito medo.‖  

 

Tabela 10 – Distribuição percentual do grau de medo de assassinato por região – Brasil – 

2010 

REGIÃO MUITO MEDO POUCO MEDO NENHUM MEDO

CENTRO-OESTE 75,0 13,4 11,6

NORDESTE 85,8 8,2 6,0

NORTE 78,4 14,0 7,6

SUDESTE 78,4 10,9 10,7

SUL 69,9 17,3 12,8
Fonte: IPEA, 2010. 

 

Como se observa, a população da Região Nordeste apresentara maior medo de 

serem assassinados – 85,8% dos entrevistados nordestinos disseram ter ―muito medo‖. 

O estudo do IPEA (2010) destaca que apesar de não existir uma relação direta ou 

necessária entre esses indicadores, em 2009 (ano imediatamente anterior à realização da 

pesquisa) os estados do Nordeste registraram, juntos, a segunda maior média das taxas de 

homicídio doloso por 100 mil habitantes entre as regiões brasileiras (29,3 homicídios 

dolosos/100 mil habitantes), completando que é também no Nordeste que se dá a menor 

média de gastos per capita com segurança pública, R$ 139,60 por habitante. 

Com base nessa pesquisa, analisando sob outro ponto de vista, em contraste ao 

nordeste, os estados da Região Sul apresentam a menor incidência de medo de assassinato: 

69,9% dos entrevistados da região afirmaram ter muito medo de serem assassinados. A taxa 

de homicídio doloso, de 21,77 por 100 mil habitantes, é a segunda menor entre as regiões 

brasileiras. No entanto, com relação aos gastos na área de segurança pública, a Região Sul 

apresenta patamares próximos aos do Nordeste, com um gasto de R$ 172,75 per capita, ou 

seja, é a segunda região onde, proporcionalmente, menos se gasta com segurança pública. 

Ao analisar a Região Sudeste verifica-se que apesar de não apresentar um nível alto 
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de sensação de insegurança na população (que é maior no Sul e no Centro-Oeste), possui o 

menor índice de homicídio doloso do país: 16,43 homicídios por 100 mil habitantes. É 

também a região brasileira com maior gasto na área de segurança pública (R$ 248,89 por 

habitante). Minas Gerais e São Paulo, os estados mais populosos, puxam a média para baixo, 

com 7,1 e 11 homicídios por 100 mil habitantes, respectivamente. É no Espírito Santo, 

estado com gasto per capita de R$ 200,67 em 2009, que se encontra a taxa mais alta, de 57,9 

homicídios dolosos por 100 mil, menor apenas que a de Alagoas (63,3 por 100 mil), 

conforme IPEA (2010). 

O estudo do IPEA (2010) traz dados sobre a sensação de segurança, taxa de 

homicídio doloso e gastos per capita com segurança pública nas regiões brasileiras. 

Em suma, em ordem decrescente de insegurança, na Região Norte, a sensação de 

segurança é baixa, com uma taxa de homicídio doloso bem acima da média nacional (295 

homicídios por milhão de habitantes). O gasto com segurança pública está bem próximo da 

média. 

Na Região Nordeste, a sensação de segurança é baixa, com uma das mais altas 

taxas de homicídio doloso (293 por milhão) e o menor gasto per capita com segurança 

pública do país (apenas R$ 139,60). 

Na sequência vem a Região Sudeste, a Região Centro-Oeste e por fim, em primeiro 

lugar, a Região Sul como a sensação mais alta de segurança em relação ao medo de 

assassinato. 

Recentemente, em 2012 o IPEA apresentou novos estudos sobre o medo de 

assassinato, acrescentando outras modalidades como roubo à mão armada, arrombamento de 

residência, dentre outros. 

A tabela 11 demonstra o percentual de medo da população do país quanto ao 

homicídio. 

 

Tabela 11 – Distribuição percentual do grau de medo de assassinato por região – Brasil – 

2012 

MUITO MEDO UM POUCO DE MEDO NENHUM MEDO NS/NR TOTAL

CENTRO-OESTE 70,7 18,5 10,7 100

NORDESTE 73,4 18,6 8,0 100

NORTE 72,8 20,7 4,9 1,6 100

SUDESTE 56,8 28,4 14,5 0,3 100

SUL 45,4 32,3 22,1 0,2 100

BRASIL 61,6 25,3 14,0 0,3 100

REGIÃO
MEDO DE ASSASSINATO

 
Fonte: IPEA, 2012. 
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Verifica-se que foi mantido o mesmo ranking do ano de 2010 sendo a população do 

Nordeste a região de maior medo de assassinato e a do Sudeste em terceiro lugar. 

Dentre as novidades da pesquisa foram os dados sobre medo de arrombamento da 

residência. Não obstante a Região Sudeste ficar em quarto lugar na ordem decrescente. De 

cada dois entrevistados um tem medo de ter a residência arrombada. 

 

Tabela 12 – Distribuição percentual do grau de medo de arrombamento de residência por 

região – Brasil – 2012 

MUITO MEDO UM POUCO DE MEDO NENHUM MEDO NS/NR TOTAL

CENTRO-OESTE 70,7 18,5 10,7 100

NORDESTE 73,4 18,6 8,0 100

NORTE 72,8 20,7 4,9 1,6 100

SUDESTE 56,8 28,4 14,5 0,3 100

SUL 45,4 32,3 22,1 0,2 100

BRASIL 61,6 25,3 14,0 0,3 100

REGIÃO
MEDO DE ARROMBAMENTO DE RESIDÊNCIA (%)

Fonte: IPEA, 2012. 

Comparando esses estudos apresentados pelo IPEA com os dados das tabelas 1, 2, 5, 

7 e 8 dos municípios de Aimorés e Itueta no período da instalação da hidrelétrica, 

principalmente com a evolução das taxas de homicídio tentado, roubo, furto qualificado à 

residência, e encontro de cadáver, sem adentrar nos outros crimes contra o patrimônio e o 

tráfico de drogas, verifica-se a exposição da população a um risco iminente e efetivamente 

potencial de ter sua saúde mental e social abalada na questão da segurança pessoal e coletiva.  

Nesse ínterim entre o desenvolvimento local e os impactos negativos, atropela-se a 

justiça ambiental, no sentido de que a intervenção no meio ambiente não tem cumprido sua 

função socioambiental. 

Com base nesse contexto Séguin (2011, p. 49), discorrendo sobre a correlação entre 

direitos humanos, direito ambiental e justiça ambiental, afirma que a CRFB de 1988 ao 

agasalhar os Princípios da dignidade humana, (Art. 1º, III), da promoção do bem todos (Art. 

3º, IV) e do pleno desenvolvimento humano, passou a garantir a vida (Art. 5º) e a saúde 

integral. Com esta mudança de paradigma, a saúde passa a ter significado mais amplo, ligado 

a quaisquer interesses que a coletividade possa ter em relação ao seu bem-estar, ao seu pleno 

desenvolvimento. E conclui a autora que ―a definição legal da saúde extrapola a ideia de 

simples ausência de doença. Ela é encontrável no art. 3º da Lei 8 080/90 (Lei Orgânica da 

Saúde) e expressamente menciona o Meio Ambiente como fator determinante e 

condicionante.‖  
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O artigo citado da Lei Federal 8 080/90 citado por Séguin teve uma mudança de 

sentido a partir de 2013. Antes, prescrevia da seguinte forma: ―A saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais; os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 

País”. 

Em 2013, houve nova redação dada pela Lei Federal 12 864, rearticulando o que se 

buscava com a lei e acrescentou ainda a atividade física como outro elemento. O indicador da 

organização social e econômica saiu do final do artigo, passando a ser a premissa inicial da 

formulação legislativa. 

Art. 3 - Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, 

tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 

atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013) 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto 

no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de 

bem-estar físico, mental e social. (destaque nosso). 

Verifica-se na locução ―acesso aos bens e serviços essenciais” a inclusão da 

segurança pública nos ditames do Direito Administrativo, como condicionante da saúde da 

pessoa, englobando ainda, como depreende-se do parágrafo único, as ações que se destinam a 

garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. A previsão 

e provisão da segurança pública no estudo de impacto ambiental é uma dessas ações que 

efetiva à relação saúde pública, quando decorrem do empreendimento. 

No que se refere ao potencial do desenvolvimento de psicossomática a partir de 

análise das tabelas de aumento da violência nos municípios de Aimorés e Itueta e os estudos 

do IPEA (2010-2012), conforme observam Figueira e Mendlowicz (2003)
25

 ―só recentemente 

a Psiquiatria Brasileira começou a reconhecer a importância do diagnóstico do transtorno de 

estresse pós-traumático (TEPT). Embora os brasileiros tenham uma alta prevalência de 

exposição a eventos traumáticos, como acidentes e homicídios, há poucos estudos teóricos e 

empíricos sobre o TEPT em nosso país‖. 

A analogia de fatos ou de fatos jurídicos requer cuidadosa percepção e análise 

acurada a fim de, utilizando de técnica e isonomia, identificar as intercessões e as de 

                                                           
25

 Revista Brasileira de Psiquiatria - vol.25 - São Paulo, Junho de 2003. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500004>. Acesso em 15/10/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12864.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462003000500004
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diferenças dos objetos observados, nesta senda, a partir de um questionamento, Carvalho 

(2006) traz um comparativo que estimula reflexões cabíveis ao comparar a dignidade humana 

de um fato penal com a dignidade humana de um fato ambiental, e a consequente invasão dos 

interesses mais caros da pessoa. Não é o fato em si, mas a essência do que é asseverado que 

interessa as à fundamentação da segurança pública decorrente de grandes projetos, como um 

anseio diferenciado. 

É plausível tecer comparação entre o sofrimento infligido pela tortura impetrada por 

um agente do Estado e o causado por uma doença respiratória crônica resultante da 

poluição atmosférica ou câncer desencadeado por um pesticida ou radiação 

ultravioleta em razão do adelgaçamento da camada de ozônio? Por mais 

despropositada que seja a indagação, ambos os eventos têm em comum a dor e o 

medo que violam a dignidade humana. A primeira, é resultado de uma ação 

intencional de um agente estatal; a segunda, de um transnacional privada que vende 

seus produtos químicos sob autorização e controle do Estado. 

A tortura causada por agentes estatais, em regra tem duração limitada no espaço e no 

temo, restringindo-se a determinadas pessoas e locais, como cárceres de certos 

países. A segunda geralmente é lenta e insidiosa, violando a dignidade humana 

indiscriminadamente em amplas áreas geográficas e por todo o percurso da vítima. 

Todavia, as duas formas de tortura podem deixar sequelas e suprimir antes do 

tempo, os direitos mais preciosos do ser humano, que são a vida e a saúde 

(CARVALHO apud FERREIRA; GONÇALVES, 2013, p. 143). 

Elida Séguin (2011, p.59) identifica o primeiro seminário sobre Saúde Ambiental 

como outro fundamento para alinhar o elemento social à saúde e seus reflexos 

transdisciplinares nas relações ecogeossociais do homem como o ambiente. 

O I Seminário da Politica Nacional de Saúde Ambiental, realizado em outubro de 

2005, definiu a Saúde Ambiental como ―um campo de práticas intersetoriais e 

transdisciplinares voltadas aos reflexos, na saúde humana, das relações 

ecogeossociais do homem com o ambiente com vistas ao bem, à qualidade de vida e 

à sustentabilidade, a fim de orientar politicas publicas formuladas com utilização do 

conhecimento disponível e com participação e controle social‖ Para garantir a 

dignidade da pessoa humana, a qualidade de vida e sustentabilidade é necessário que 

politicas públicas e ações governamentais de saúde tornem efetiva a proteção e a 

promoção da saúde individual e coletiva. 

 

Referenciando-se as afirmações de outro autor, Séguin (2011) cita os argumentos de 

Ruy Jornadas Krebs (1997), reforçando a influência física e psicológica do meio na saúde 

individual e coletiva. 

 

A Teoria dos Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner, introduzida no Brasil pelo 

Professor Ruy Jornadas Krebs, contextualizada o cotidiano, centrado no 

desenvolvimento das pessoas em ambientes ora receptivos ora adversos, a qualquer 

hipótese de mudança ou integração. Assim, o ser humano responde a estímulos 

ambientais que modifiquem seu fenótipo e/ou genótipo, numa mutação natural das 

espécies em resposta ao seu habitat. Endossa esta afirmativa a elevação da altura 

média e da massa corporal (obesidade) de algumas populações decorrente da 

mudança de hábitos alimentares. A influência física e psicológica do meio repercute 

na saúde individual e coletiva. (Krebs apud Séguin, 2011, p. 60).   
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Assim, pelo que foi exposto nessa seção em análise prática sobre os dados do 

município de Aimorés e Itueta, quanto à exposição do indivíduo no meio em que vive e a 

vulnerabilidade que lhe impõe as consequências do empreendimento ambiental, impactando, 

nessa abordagem específica, direitos socioambientais a partir da conjugação dos direitos 

ambientais, sociais e culturais. Subsidiado nos indicativos das pesquisas do IPEA (2010 e 

2012), pode-se constatar a probabilidade da população desenvolver alguma sintomatologia 

diretamente ligada às consequências da instalação de projeto de significativo potencial de 

degradação ambiental. 

Os Direitos Humanos, que se originaram do sentimento de solidariedade, ao serem 

declarados pela primeira vez, em 1948, não previam o Meio Ambiente 

ecologicamente equilibrado entre o rol enunciado. A convenção de Estocolmo, de 

1972, colocou o Meio Ambiente como um Direito Humano. Numa sequência 

natural, a carta de Direitos Humanos de Nairóbi, Quênia de 1981, no art. 24, 

assegurou que todos os povos têm direito a um meio físico satisfatório e global, 

propicio a seu desenvolvimento integral, sendo a saúde um e direito metaindividual, 

só plenamente atingido combatendo-se a poluição que acarreta o surgimento de 

inúmeras doenças. Este documento menciona, adotando um conceito amplo de 

saúde, que ―toda pessoa tem direito de viver em ambiente sadio e de beneficiar-se 

dos equipamentos coletivos essenciais‖. (SÉGUIN, 2011, p. 45). 

 

O ambiente em que se vive., essa é a discussão levada à efeito na questão da 

psicossomática discorrida. Fazendo-se um paralelo entre as pesquisas sobre medo e violência, 

articulando-se os índices de criminalidade que impactam as localidades onde se desenvolve a 

vida social da pessoa, indaga-se, desenvolvimento para quem? 

Com base nesse questionamento, aludindo a outro empreendimento hidrelétrico e 

suas mazelas sociais, a Usina do Rio Xingu, também com realocação de comunidade, agora, 

indígena, afirma Sanjad (2013). 

O mais recente número do Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências 

Humanas (dezembro de 2012) encerra um dossiê que aborda esse tema, certamente 

um dos mais importantes da atualidade, pois tem como horizonte o destino e o 

futuro da região. Foram convidados três especialistas para responder a seguinte 

pergunta: as hidrelétricas na Amazônia geram desenvolvimento para quem? O texto 

do jornalista Lúcio Flávio Pinto (Jornal Pessoal, Pará) parte da experiência histórica 

da UHE Tucuruí para questionar a construção de Belo Monte, seja nas dúvidas 

provocadas pelo projeto da obra, na fragilidade dos estudos de viabilidade 

econômica ou na falta de transparência do governo no processo de planejamento e 

execução. A geógrafa Bertha Becker (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

prossegue com um enfoque geopolítico, criticando a falta de integração das grandes 

hidrelétricas na Amazônia com uma política justa de uso e gestão da água. Ao 

mesmo tempo em que se prioriza o atendimento às demandas por energia existentes 

no centro-sul do Brasil e a construção de vias de escoamento de commodities, 

desconsidera-se a falta de saneamento básico e de acesso à energia elétrica na 

própria Amazônia. Finalmente, para o engenheiro Francisco Del Moral Hernandez 

(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo), a política 

energética do governo federal, expressa em planos decenais, deve ser democratizada 

de maneira a promover o debate público sobre fontes de energia, demanda e oferta, 

sustentabilidade, impactos ambientais e a efetiva proteção das populações locais. 

Segundo o autor, também é necessário rever e ajustar o processo de licenciamento 

ambiental, desde os conceitos básicos que sustentam a avaliação dos analistas, como 
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o de ‗área afetada‘, até a inclusão de novos pontos de análise, como o 

descomissionamento de hidrelétricas. 

Conforme Carneiro (2012, p. 77), terminadas as fases de elaboração do projeto, 

obtenção da licença ambiental e instalação, tem início a fase de operação e funcionamento dos 

empreendimentos. Embora haja, num primeiro momento, um período de acomodação junto 

aos benefícios previstos, parte das mazelas e das instabilidades trazidas à população se 

perpetua. Cabe dizer, tornam-se perenes problemas evitáveis, caso não haja um planejamento 

acompanhado de políticas públicas voltadas à segurança pública e uma abordagem holística 

de todas as implicações que a instalação de um grande empreendimento traz para o município. 

A questão não é parar o desenvolvimento econômico, esse também é um direito 

coletivo e reconhecido na Constituição e no plano internacional, todavia, conforme Sanjad 

(2013),  

As instituições do governo federal responsáveis pelo planejamento, pelo 

financiamento e pela execução das grandes obras conhecem muito bem esse processo 

de socialização dos prejuízos. Sabem o que ocorre com os municípios que abrigam 

tais obras, os efeitos nefastos sobre os sistemas locais de saúde e educação, sobre os 

preços e a moradia, sobre o transporte, sobre a estrutura fundiária, sobre os modos de 

vida, sobre a floresta, os animais e os rios. Isto tudo já foi documentado, mas parece 

não fazer parte ou não importar para o governo que planeja e os empreendedores que 

constroem. Exemplo atual são os bilhões investidos pelo governo federal na 

construção da primeira usina do rio Xingu, sem a necessária contrapartida em gastos 

sociais e ambientais. Ou sem o fortalecimento – em igual proporção – de instituições 

fundamentais para a governança da região, como a Funasa, o Ibama, a Funai e a 

Polícia Federal. Ou, ainda, sem uma visão estratégica do planejamento regional e sem 

a aplicação de recursos – também em igual proporção – em pesquisa científica e 

tecnológica relevante para a conservação e o desenvolvimento da região. Apesar da 

distância que separa o governo dos generais e o atual governo democrático do Brasil, 

em termos de política energética, parece não haver diferenças significativas entre o 

ano de 1975, quando a UHE Tucuruí começou a ser erguida, e o de 2012, início das 

obras de Belo Monte. O que mudou foi o discurso politicamente correto de 

sustentabilidade, mas que se revela sempre como retórica frente às ações concretas. 

 

Diametralmente oposto do cenário complexo e estressante discorrido é cediço o 

conhecimento empírico de que ambientes tranquilos propicia a recomposição corporal da 

saúde e recuperação do indivíduo. Nesse ponto apresenta-se as novas formas de instalações 

comerciais do ramo hoteleiro, hotéis fazendas e passeios ecológicos. Também as cores mais 

neutras e leves são levadas em conta na pintura das paredes de hospitais e congêneres. 

Nesse sentido, em estudos recentes a partir do conhecimento empírico, a Ciência 

começa a ocupar-se sistematicamente do ambiente como antídoto para o estresse e influência 

direta na saúde do indivíduo, oposto ao ambiente traumático verificado nessa seção
26

. 

                                                           
26

 Disponível em <http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/10/cientistas-japoneses-afirmam-que-banho 

de-floresta-combate-doencas.html>. 

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/10/cientistas-japoneses-afirmam-que-banho%20de-floresta-combate-doencas.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/10/cientistas-japoneses-afirmam-que-banho%20de-floresta-combate-doencas.html
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ciência ambiental é multidisciplinar. Bastante nova se comparada com a filosofia, 

a medicina e a matemática, não obstante, elementos dessas três disciplinas comunicam-se com 

o objeto deste trabalho. São eles, respectivamente, a razão, a vida e os números. A razão – 

comparada como a interação do indivíduo consciente, sociocultural; a vida – comparada em 

termos biológicos e de qualidade de vida ambiental; por fim, os números – comparados como 

fundamento do econômico. Dessa teia ilustrativa do conhecimento interagindo entre si e com 

meio ambiente, formula-se as ferramentas transdisciplinares necessárias à compreensão do 

objeto de estudo dessa dissertação: a relação entre desenvolvimento local e segurança pública 

sob o viés socioambiental.  

Assim, buscou-se, inicialmente, rever o conceito de socioambientalismo e determinar 

o seu alcance interagindo o direito, as ciências sociais e fenômenos clínicos. 

Destaca-se que o conceito socioambiental proposto por Lima (2002), Marés (2002) e 

Santilli (2006) aplica-se à situação observada no quadro desta pesquisa de que o 

socioambientalismo engloba não apenas direitos indígenas, quilombolas e de populações 

tradicionais, mas, ainda, outras sociedades em que haja uma mudança social, cultural e 

ecológica a partir da intervenção econômica no ambiente local no qual o indivíduo 

sociocultural seja o centro do foco. Complementa-se ainda, a necessidade de políticas 

públicas com vista à redução das desigualdades sociais e ambientais. 

Nesse contexto, as consequências decorrentes da instalação de grandes projetos 

econômicos sob a promessa de desenvolvimento local, exerce grande pressão na segurança 

pública por não estar devidamente contemplada no Estudo de Impacto Ambiental com vistas à 

mitigação do aumento abrupto dos índices de criminalidade e de violência no seio social, 

mudando seus costumes e o modo de perceber seu cotidiano, influenciando no seu bem estar 

social, inclusive, com impacto potencial de alterar sua saúde físico-psíquica em decorrência 

do medo da violência. 

Subsidiam essa formulação os dados observados nas tabelas 1, 4, 5, 7 e 8 associadas 

às tabelas 10, 11, e 12. Cita-se, por todos, duas situações constatadas durante a construção da 

hidrelétrica nos municípios analisados no período de 2001 a 2005. No ano de 2004, o 

aumento de 1 000% no encontro de feto ou cadáver em Aimorés e o aumento de 2 250% no 

                                                                                                                                                                                     
<http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/10/pesquisadores-explicam-acoes-da-natureza-que-aumentam-

o-bem-estar.html>. 

<http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/10/jardins-terapeuticos-reduzem-pressao-sanguinea-e-ativam-

o-cerebro.html>. Acesso em 10/11/2013. 
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furto a residência em Itueta, comparados aos índices do ano de 2000, quando não existia o 

empreendimento. 

Quanto aos determinantes teóricos desses fundamentos a partir das obras 

selecionadas de Melo Filho (1992), Bauman (2009), Milaré (2011), Moura (2011), Séguin 

(2011), Carneiro (2012) e dos estudos do IPEA (2010) assinala-se que a articulação dos 

argumentos desses autores contextualizados nos estudos de casos dos municípios de Aimorés 

e Itueta, dão as diretrizes para explicar o fenômeno socioambiental existente na relação 

traumática entre desenvolvimento local e segurança pública, sem a devida provisão dessa 

variável no momento próprio, a avaliação de impactos. 

A contribuição desses dois grupos de autores foi pertinente no sentido da percepção 

de que o olhar sobre o aumento dos índices de criminalidade por ocasião da instalação de 

grandes projetos econômicos impactam acentuadamente o meio ambiente artificial, ofendendo 

direitos socioambientais da população local, e que o desenvolvimento econômico, tão 

necessário também as presente e futuras gerações, só se justifica se houver ganho humano 

objetivo e não apenas lucro comercial e ganho humano formal. 

Dos argumentos dos autores também propicia afirmação de que os problemas sociais 

estão sempre presentes nas polemicas de proteção ambiental, mas é muito pequena a 

aplicabilidade da distribuição equitativa do ônus do desenvolvimento – a justiça ambiental.  

A seção 3, a caracterização do objeto de estudo, buscou apresentar o contexto macro 

e micro da segurança pública e a relação com o desenvolvimento. Macro, o ambiente que 

favorece o aumento da criminalidade decorrente da atividade econômica, não previsto de 

forma séria na avaliação de impacto, ficando condicionado à vontade do empreendedor 

proponente sob a ratificação omissiva do poder público, e sem a participação efetiva dos 

órgãos de segurança pública. 

 O contexto micro descreve o perfil das comunidades interioranas. Seu cotidiano e 

costumes socioculturais locais. 

O estudo de impacto ambiental e suas deficiências é o tema da seção 4, a qual 

apresenta o cenário da avaliação de impactos no país desde antecedentes históricos até os dias 

atuais, bem como sua insuficiência em prover direitos socioambientais afetos à pressão que se 

exerce na segurança pública da população por ocasião do projeto econômico. 

Assim, a seção 5, a análise e interpretação dos estudos de caso da cidade de Aimorés 

e Itueta, municípios mineiros, que receberam a instalação da hidrelétrica de Aimorés com 
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mudança do curso do rio, mostra a evolução do fenômeno criminal antes, durante e após as 

obras. Assinala-se que durante o período de construção a população é objetivamente 

impactada pela violência. 

As tabelas 1, 5 e 7 articuladas com as de números 11 e 12 dessa seção, oferecem 

dados que comprovam a hipótese básica deste estudo que foi no sentido de relacionar o 

aumento da criminalidade com o aumento de população circulante decorrente da intensa 

contratação de mão de obra coletiva temporária, aquecimento da economia pela maior 

circulação de moeda, elevando, de forma diferenciada, os índices de violência na localidade 

durante a execução de grandes projetos econômicos. 

Conclui-se finalmente que o socioambentalismo é transdisciplinar, mais do que 

disciplinas complementando-se, sociologia, ciência ambiental, cultura, sociedade e indivíduo, 

é acima de tudo uma unidade organizada e integradora cujo objetivo é harmonizar o homem 

sociocultural aos interesses econômicos com vista ao desenvolvimento justo ambientalmente. 

Dessa forma a pergunta de pesquisa elaborada para este estudo foi respondida e os 

objetivos propostos foram alcançados. 

No entanto, a questão da violência decorrente da intervenção econômica no 

ambiente, poderá ser melhor compreendida se outros estudos tais como mudanças 

socioculturais e socioeconômicas locais após os empreendimentos, reincidência e impunidade 

penal, determinantes da consolidação do tráfico de drogas e má gestão de políticas públicas, 

completarem a visão buscada neste trabalho. 

Os principais achados e conclusões desta pesquisa permitem sugerir que a segurança 

pública sob a ótica socioambiental nas questões relacionadas à instalação de projetos 

econômicos de grande porte nos termos exemplificativos da Resolução 01/86 do CONAMA, 

deve, objetivamente, ser uma condicionante do estudo de impacto ambiental objetivando o 

equilíbrio ecológico, justa distribuição dos benefícios advindos da exploração de recursos 

naturais e o bem estar do indivíduo no ambiente artificial. 
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ANEXO  – MEIO AMBIENTE: DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE 

(CF.ART.225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 

CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE. 

 

ADI-MC 3540 /DF – DISTRITO FEDERAL- MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

Relator: Min. Celso de Mello 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

Julgamento: 01/09/2005 

Publicação: DJ 03-02-2006 

 

EMENTA 

 

MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE 

(CF.ART.225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE 

METAINDIVIDUALIDADE – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU NOVISSIMA 

DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE – 

NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA 

IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS- 

ESPAÇAOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225,§1º, III) – 

ALTERAÇÃO SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINETE – MEDIDAS 

SUJEITAS AO PRÍNCIPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI – SUPRESSÃO 

DE VEGETAÇÃO EM AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-POSSIBILIDADE 

DE ADIMINISTARAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, 

AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS ESPAÇOS 

TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A ESTES, A 

INTEGRIDADE DOS TRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE PROTEÇÃO 

ESPECIAL – RELAÇOES ENTRE ECONOMIA ( CF, ART. 3º, II, C/C O ART. 170,VI) E 

ECOLOGIA (CF, ART. 225) – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRITÉRIOS 

DE SUPERAÇAO DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES 

CONSTITUCIONAIS RELEVANTES – OS DIREIROS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA  

E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS ( RTJ 164/ 

158, 160-161) – A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA A 

ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART.170, VI) DECISÃO NÃO REFERENDADA – 
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CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO  DE MEDIDA CAUTELAR . A 

PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO 

CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À 

GENERALIDADES DAS PESSOAS. - Todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou novíssima dimensão), que 

assiste a todo gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado à própria coletividade, 

a especial obrigação de defender e preservar, em beneficio das presentes e futuras gerações, 

esse direito de titularidade coletiva de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O 

adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se 

instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo 

desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial 

de uso comum das pessoas em geral. Doutrina.  

A ATIVIDADE ECONÔMIVA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM 

OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesse 

empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda 

mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional 

que rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ―defesa do 

meio ambiente‖ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de 

meio ambiente natural, de ambiente cultural, meio ambiente artificial (espaço urbano) e de 

meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza 

constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem 

as propriedades e os tributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável 

comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além 

causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto 

físico ou natural.  

 

A QUESTÃO DO DESENVOLMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A 

NECESSIDADE DE PRESEVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, 

ART.225): O PRÍNCIPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR 

DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILIBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E 

AS DA ECOLOGIA. O principio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de 

caráter constitucional, encontra suporte legitimador em compromisso internacionais 

assumidos  pelo Estado brasileiro  e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as 

exigências da  economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse 
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postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a 

uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo 

essencial de um dos mais significativos Direitos Fundamentais: o direito à preservação do 

meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado 

em favor das presentes e futuras gerações. O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.166-67/2001: UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA 

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMENENTE. – A Medida Provisória nº 2. 166-67, de 

24/08/2001, na parte em que introduziu significativas alterações no art. 4º do Código 

Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais consagrados no art. 225 da Lei 

Fundamental, estabeleceu, ao contrario, mecanismos que permitem um real controle, pelo 

Estado, das atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de preservação permanente, em 

ordem a impedir ações .predatórias e lesivas ao patrimônio ambiental, cuja situação de maior 

vulnerabilidade reclama proteção mais intensa, agora propiciada, de modo adequado e 

compatível como o texto constitucional, pelo diploma normativo em questão. – Somente a 

alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente 

protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, 

como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal. É lícito ao poder público – qualquer que 

seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa (União, Estados 

Membros, Distrito Federal e Municípios) – autorizar, licenciar ou permitir a execução de 

obras e/ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais especialmente 

protegidos, desde que, além de observadas as restrições, limitações e exigências abstratamente 

estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que justificaram, 

quanto a tais territórios, a instituição do regime jurídico  de proteção especial (CF, art. 225, § 

1º, III.). 

 

Decisão. 

 

O Tribunal, por maioria, negou referendo a decisão que deferiu o pedido de medida cautelar, 

restaurando-se, desse modo, em plenitude, a eficácia e aplicabilidade do diploma legislativo 

ora impugnado nesta sede de fiscalização abstrata, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Srs. Ministros Carlos Britto e Marcos Aurélio. [...]. Plenário, 1.09.2005. 


