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RESUMO 

 

 

Desde os tempos remotos o ser humano tem se destacado pela visão antropocêntrica ao 

explorar de maneira descontrolada os recursos naturais, sem preocupação com a conservação 

e proteção do meio ambiente na sua biodiversidade e seus ecossistemas para o bem das 

gerações futuras.  Como os bens ofertados pela natureza são esgotáveis e não infinitos, 

tornam-se imperiosos a proteção e o melhoramento do meio ambiente, visando-se o bem-estar 

social de todos os povos. A crise ambiental trouxe ao ser humano uma crescente preocupação 

com o futuro da humanidade e do Planeta Terra que vivencia a ascensão das consequências 

danosas das mudanças climáticas. Os sustentáculos da sociedade pautados nos paradigmas 

consumistas, advindos da ação antrópica degradadora e devastadora do meio ambiente, sofre 

uma ruptura com os fatos delineados hodiernamente. O presente trabalho objetiva analisar a 

vulnerabilidade da biodiversidade e as mudanças climáticas, abordando, de maneira 

específica, os desafios de um manejo sustentável de fontes de energias renováveis no Brasil, 

considerando a necessidade de uma vida saudável e  ecologicamente equilibrada. Para isso, é 

dever do Estado e de todo cidadão em proteger e tutelar o meio ambiente, protegendo-se as 

gerações presentes sem comprometer as necessidades e capacidades das gerações futuras. 

Para a consecução desse trabalho, utilizar-se-á o método hipotético-dedutivo abarcado em 

uma pesquisa descritiva qualitativa, dentro da linha de pesquisa “direito, planejamento e 

desenvolvimento sustentável”, mediante reflexões discursivas interdisciplinares oriundas de 

fontes bibliográficas e documentais, frutos de um referencial teórico assentado na doutrina, na 

legislação pátrias e no direito internacional, buscando-se, para tanto, resultados em prol de um 

desenvolvimento sustentável na utilização de fontes energéticas renováveis e limpas a fim de  

reduzir a degradação ambiental e a escassez de recursos.  

 

 

Palavras-chave. Vulnerabilidade. Biodiversidade. Mudanças climáticas. Energias renováveis. 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Since the earliest times the human being has been distinguished by the anthropocentric vision 

by uncontrolled exploration of natural resources, without concern for the conservation and 

protection of the environment in its biodiversity and its ecosystems for the good of future 

generations. As the goods offered by nature are exhaustible and not infinite, it is imperative to 

protect and improve the environment, aiming at the social welfare of all peoples. The 

environmental crisis has brought to the human being a growing concern for the future of 

humanity and Planet Earth that experiences the rise of the harmful consequences of climate 

change. The pillars of society based on consumerist paradigms, arising from the degrading 

and devastating anthropogenic action of the environment, suffer a rupture with the facts 

outlined today. The present work aims to analyze the vulnerability of biodiversity and climate 

change, specifically addressing the challenges of sustainable management of renewable 

energy sources in Brazil, considering the need for a healthy and ecologically balanced life. 

For this, it is the duty of the State and of every citizen to protect and protect the environment, 

protecting the present generations without compromising the needs and capacities of future 

generations. In order to achieve this work, the hypothetical-deductive method will be used in 

a qualitative descriptive research, within the line of research "law, planning and sustainable 

development", through interdisciplinary discursive reflections originating from 

bibliographical and documentary sources, fruits of a theoretical benchmark based on doctrine, 

country legislation and international law, with a view to achieving sustainable development in 

the use of clean and renewable energy sources in order to reduce environmental degradation 

and scarce resources. 

 

 

Keywords: Vulnerability. Biodiversity. Climate changes. Renewable energy. Sustainable 

development. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Como é tão bom acordar e olhar pela janela, e ver ao fundo do casebre um rio de águas 

cristalinas que carregam peixes e outras espécies, onde se banham pássaros e capivaras, onde 

reluzem as flores que brotam nas árvores ribeirinhas. Ao lado, uma imensa floresta que 

carrega seus mistérios com plantas e animais exuberantes. Uma fartura de recursos que 

encantam os olhos de qualquer ser humano. 

Infelizmente, tal descrição encantadora não condiz mais com a realidade vigente, 

podendo estar presente em livros e filmes românticos e/ou poéticos que, nostalgicamente, 

retratam um passado com lugares paradisíacos. Um cenário extremamente modificado pelas 

ações do ser humano que, em sua demência, custa a melhorar sua relação com o meio 

ambiente.  

Indaga-se diante da destruição da natureza se o ser humano não tem vocação em 

conservar e proteger o meio ambiente que lhe dá sustento e assegura-lhe a vida. As ambições 

econômicas e do mercado capitalista não podem, afastar o ser humano de sua missão de 

colaborador da obra criadora e de cooperador da harmonia original existente entre ele e o 

ambiente.  

Hodiernamente percebe-se uma ascensão das normas protetivas direcionadas ao meio 

ambiente e a biodiversidade, onde intensificam-se debates e conferências internacionais, 

principalmente pela vivência assustadora da crise ambiental, e dos desastres naturais que se 

interligam a esta crise, atreladas à ação humana e às mudanças climáticas. O homem chegou à 

conclusão de que as mudanças de atitude e o manejo sustentável trata-se de uma situação 

emergente e necessária para a sua própria sobrevivência, devendo ainda o Estado buscar 

veementemente o combate à crise ecológica. 

Para que estas aspirações assumam contornos reais, torna-se importante dedicar-se às 

interações da ciência, consciência da realidade e racionalidade crítica com o propósito de 

apresentar as causas, dimensões e implicações que as mudanças climáticas exercem sobre a 

biodiversidade, bem como os desafios de um manejo sustentável no país. 

Nesta concepção, a busca pela proteção do meio ambiente equilibrado e sustentável, 

inserida no âmbito do Direito Positivo, trouxe modificações extensas em todos os ramos do 

Direito, que necessitam, sob este prisma, incluir a variável ambiental na hermenêutica de seus 

preceitos e solidificação de seus institutos. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado em âmbito universal, é 

direito de todo ser humano, que depende deste para a vida e a sobrevivência, devendo os 
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demais fatores, políticos, sociais e econômicos, em uma situação emergente com a qual 

vivencia a atualidade, se adequarem de maneira drástica e célere a um modelo de 

desenvolvimento sustentável, para a garantia da continuação de toda humanidade com a 

proteção da biodiversidade, trazendo como padrão comparativo as fontes de energias 

renováveis. 

Não há como negar que os avanços tecnológicos céleres presentes na era da 

globalização trouxeram inúmeros benefícios ao ser humano, que, não mais consegue se 

dissociar deste desenvolvimento, lado outro, as consequências negativas de uma falta de 

racionalização e de equilíbrio de tais avanços também se desenvolvem em ritmo acelerado e 

amedrontador. 

Por derradeiro, vivencia-se uma era que comporta paradoxos, contradições, e desafios 

pautados pois, na necessidade de crescimento e desenvolvimento versus necessidade de uso 

consciente e harmônico dos recursos ofertados pela diversidade biológica. 

A sociedade responde pela ação antrópica que fixou seus sustentáculos em uma era do 

“ter”, um consumismo que trazia como paradigma uma capitalismo desenfreado usurpador 

dos recursos ofertados pela natureza, em prol da falácia da “segurança” gerada pelo poderio 

material. 

Instalada está a crise ambiental, assumida pelo ser humano quando do 

desenvolvimento da denominada “sociedade de risco” muito bem delimitada por Ulrich Beck 

na década de 80, quando ainda eram menores os problemas ambientais, porém, já 

assustadoras as previsões futurísticas, tendentes a piorar. 

Assim como emerge a necessidade globalizadora dos avanços tecnológicos, percebe-se 

que os danos ambientais desconhecem e ignoram qualquer barreira territorial geográfica e 

soberana, refletindo seus males em toda dimensão planetária. 

A ética utilitarista ascende uma inversão de valores, pois quanto mais se acirra a 

necessidade de preservar, proteger e reverter todo o dano causado ao meio ambiente, mais se 

devasta, destrói e depreda a ordem ambiental em favor do consumismo mercadológico 

materialista. 

Todo este cenário por ora desenhado, representa muito além do que uma crise 

ambiental, é um retrato falado da potencial devastação e extinção da vida humana instalada no 

Planeta Terra. 

Considerando-se a crise ambiental e a consciência racional humana da necessidade 

premente e hostil da tutela ao meio ambiente para a preservação de sua existência, quais 
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seriam, nesse caso, os instrumentos disponíveis para um manejo sustentável de fontes de 

energias renováveis no Brasil, tendo em vista a vulnerabilidade da biodiversidade e as 

consequências e implicações oriundas das mudanças climáticas decorrentes da ação 

antrópica? 

 Se não há como separar a necessidade humana pelo desenvolvimento e avanço 

tecnológico e a necessidade vital de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, emerge 

um desafio de manejo dos recursos ofertados pela diversidade biológica e a sustentabilidade 

com a consequente erradicação de pobreza. 

 Neste teor, o objetivo principal do presente estudo, é analisar de maneira 

pormenorizada a crise ambiental vivenciada na contemporaneidade, os apelos da comunidade 

internacional, mediante as Conferências da Organização das Nações Unidas sobre o Clima e 

seus respectivos protocolos para conscientizar a humanidade do perigo eminente ocasionado 

por mudanças climáticas (aquecimento global) e ações antrópicas delituosas para que medidas 

urgentes e eficazes sejam tomadas a fim de reduzir efetivamente a emissão de gases de efeito 

estufa, ponto primordial para as alterações climáticas que estão ocorrendo e as demais 

consequências em efeito cascata, prejudicando, desse modo, o desenvolvimento sustentável 

em detrimento de um desenvolvimento meramente econômico, porém incapaz de erradicar a 

fome e a pobreza extrema, como preconizado na Carta do Milênio com seus 08 (oito) 

Objetivos. 

É importante destacar cristalinamente e contextualizar o problema do presente 

trabalho, no cenário de proteção do meio ambiente, da biodiversidade e dos ecossistemas. 

Considerando-se a crise ambiental atual e a necessidade premente de conscientizar o ser 

humano para a conservação e preservação do meio ambiente vulnerável diante das ações 

antrópicas destruidoras, quais seriam, nesse caso, os instrumentos disponíveis para um manejo 

sustentável no Brasil, tendo em vista a utilização de fontes de energias renováveis como 

alternativa para assegurar a proteção do ambiente e da biodiversidade?  

 Para a consecução dos objetivos desse trabalho, utilizar-se-á o método hipotético-

dedutivo abarcado em uma pesquisa descritiva qualitativa, mediante reflexões discursivas 

interdisciplinares oriundas de fontes bibliográficas e documentais, frutos de um referencial 

teórico assentado na doutrina, na legislação pátrias e no direito internacional, pertinentes ao 

tema proposto, ou seja, vulnerabilidade da biodiversidade e as alterações climáticas, como 

desafio de um manejo sustentável de fontes de energias renováveis no Brasil. 
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 Para tanto, será abordada a vulnerabilidade da biodiversidade no segundo capítulo, 

trazendo um enfoque geral do conceito de meio ambiente, bem como as críticas apontadas 

pela doutrina pertinente à suposta redundância da nomenclatura. Ainda no presente capítulo, 

será apresentado um escorço histórico e evolutivo das convenções internacionais sobre o meio 

ambiente, a ordem conceitual de biodiversidade, os desafios e perspectivas da Convenção 

sobre a Biodiversidade (CDB – COP 9), abordando ainda o Brasil e a referida Convenção, por 

meio da análise do Decreto 2.519, de 16 de março de 1998, e o Brasil e a proteção dos 

recursos naturais com enfoque sobre o caso de Amazonas. 

 Ato continuo, serão apresentadas as principais ameaças à biodiversidade como eixo 

principal do terceiro capítulo, enfatizando as políticas brasileiras sobre biodiversidade e as 

estratégias para proteção e conservação dos recursos naturais, em âmbito brasileiro, do 

Mercosul e da União Europeia, despendendo atenção especial para as florestas, rios e lagos e 

espécies em extinção, abrangendo por fim a vulnerabilidade da Biodiversidade e o 

desenvolvimento econômico e social, com a perda da biodiversidade diante das ações 

antrópicas descontroladas. 

 No quarto capítulo será abordada e biodiversidade e sua relação direta com as 

mudanças climáticas vivenciadas, destacando-se a Declaração de Estocolmo, a Declaração do 

Rio e seus Princípios, o Protocolo de Kyoto e as Conferencias das Nações Unidas sobre o 

Clima – COP 21 e seus objetivos, pontuando ainda os impactos do Acordo da COP 21 e seus 

mecanismos jurídicos, financeiros e de controle. 

 A sustentabilidade e energias renováveis serão pontos a serem discutidos e 

apresentados no quinto capítulo, com sua conceituação, apresentação das cinco famílias de 

energias renováveis em sendo a solar, hidroelétrica, eólica, biomassa e geotérmica e a relação 

entre a sustentabilidade e as mudanças climáticas. Será abordado também as relações 

existentes sobre energia renovável e economia verde, energia renovável e alterações 

climáticas, e a urgência de mudanças de consumo traçando a primordial importância em 

investimentos no uso da bioenergia e resíduos sólidos. Por fim apresentará a necessidade 

premente de uma energia verde como inovação na sustentabilidade, a conexão entre energias 

renováveis, desenvolvimento sustentável e cidades resilientes e a COP 21. 

 O sexto e derradeiro capítulo, abrangerá as políticas brasileiras em energias 

renováveis, a Política Nacional sobre Mudança no Clima, a posição do Brasil no cenário 

internacional frente às energias renováveis e os desafios e perspectivas na era da transição 

ecológica. 
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Desse modo, busca-se, como resultados solidificar a importância teórica e analítica 

para a comunidade acadêmica e para a sociedade do tema em tela de grande relevância social 

e de abrangência global, diante da premissa de que para um efetivo entendimento da realidade 

intersocial vivenciada em todos os seguimentos da sociedade, torna-se imperiosa a 

conscientização tanto em âmbito interno como externo sobre a preservação do meio ambiente 

na promoção de uma solidariedade planetária, ressaltando a existência louvável entre o ser 

humano e o ambiente em que vive com outros seres em harmonia, tendo em vista o bem-estar 

social e a sadia qualidade de vida para as gerações presentes sem comprometimento das 

necessidades das futuras gerações.  
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2 VULNERABILIDADE DA BIODIVERSIDADE 

 

 Na Era da globalização com seus avanços tecnológicos e da economia do mercado 

abarcada na ética utilitarista, fator gerador de desigualdades sociais, torna-se imperiosa a 

necessidade de abordar os desafios ecológicos oriundos das mudanças climáticas e da 

vulnerabilidade da biodiversidade em vista de uma melhor gestão de energias renováveis para 

a efetividade de desenvolvimento sustentável.  

 A ética utilitarista nos conceitos apresentados por Freitas e Zambam (2015, p. 29-30), 

“condiz com a sociedade, tal como o indivíduo poderá fazer sacrifícios pessoais para almejar 

vantagem maior no final, devendo ser arranjada, institucionalmente, de modo a obter o grau 

máximo de utilidade, mesmo que, para tanto, seja necessário o “sacrifício” de direitos 

consagrados.” 

 

2.1 Meio Ambiente e Biodiversidade 

 

Hodiernamente o meio ambiente e sua biodiversidade tem sido tema de relevância e 

destaque em uma abordagem globalizada, e suscitado preocupações relevantes quando a 

racionalização humana passa a entender a sua importância para fins de vida e sobrevivência. 

Não se pode olvidar que a qualidade de vida depende umbilicalmente da qualidade do meio 

ambiente. Em outros termos, a qualidade do meio ambiente é indubitavelmente essencial à 

saúde de todos os seres vivos, à economia e ao bem-estar de todos.  

Há tempos que a fartura de recursos naturais ofertados pelo meio ambiente e 

biodiversidade estão sendo usurpadas de maneira errônea por meio da ação antrópica que, em 

uma inversão irracional de valores, trouxe maior valia ao capitalismo baseado na ética 

utilitarista e à ordem e ideologia consumistas, criando um estereótipo “ter” alimentado pela 

ganância suscetível de causar enorme prejuízo ao meio ambiente e à biodiversidade. A 

primazia do “TER” em detrimento do “SER” tem acarretado grandes desafios ambientais, 

notadamente, no tocante às mudanças climáticas, à cultura de consumo e à busca desenfreada 

do lucro.  

A questionável dominação humana que se revela nas ações ambientalmente delituosas, 

vem sendo testada diariamente com os acontecimentos e catástrofes advindas da natureza, 

ceifando a vida de milhares de pessoas, mudando a forma do habitat humano ou mesmo 

trazendo consequências irreparáveis à espécie humana. 
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Torna-se então frágil o estereótipo pautado no consumo capitalista materializado em 

intervenções humanas, uma vez que o desequilíbrio ambiental e suas consequências 

apresentam uma faceta destruidora e avassaladora, que fogem do controle do ser humano. 

Nasce então a necessidade de intervenção estatal frente a este cenário traçado. Neste 

sentido Silva aduz: 

 

A exploração desordenada ou descontrolada de recursos ambientais tem gerado 

conflitos de diversas ordens. Conflitos de ordem econômica na medida em que a 

exploração desordenada ou descontrolada de determinado recurso ambiental pode 

gerar seu exaurimento, ou a impossibilidade de reprodução de outro, dele 

dependente, na medida em que os recursos ambientais se relacionam em cadeia. 

Neste sentido, perde-se em diversidade de recursos naturais disponíveis para a 

atividade econômica, fato que acarreta a própria limitação desta, na medida em que 

depende da multiplicidade de recursos disponíveis. Estes fatores conflitantes levam 

à de intervenção estatal. (SILVA, 2013, p. 29). 

 

 

A escassez de recursos que se destaca em uma crise ambiental vivenciada 

hodiernamente, bem como as consequências negativas advindas de catástrofes naturais, fazem 

com que a preocupação em reestruturar, preservar e proteger o meio ambiente e a 

biodiversidade tornassem pauta de debates e intervenções em caráter internacional, com a 

realização de conferências, que será abordada em tópico próprio diante da importância, 

porquanto relevância do tema em discussão.  

 

2.1.1 Conceito de Meio Ambiente 

 

 O conhecimento leva a um racionalismo pautado em uma fundamentação do saber, 

necessário a toda discussão sobre determinado objeto. Não sendo diferente com o meio 

ambiente, motivo pelo qual, primordial, porquanto necessário sedimentar um conceito de 

meio ambiente. 

 Como aduz Reale (1999, p. 26) que “é óbvio que, se existem as ciências, é porque é 

possível conhecer”, e ainda complementa que “conhecer é trazer para nossa consciência algo 

que supomos ou pré-supomos fora de nós. O conhecimento é uma conquista, uma apreensão 

espiritual de algo. Conhecer é abranger algo tornando-nos senhores de um ou de alguns de 

seus aspectos.” 

 Analisando a construção do conhecimento e desenvolvimento da racionalidade, Cunha 

e Mamede explicam: 
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A construção de uma nova racionalidade ambiental perpassa propósitos, valores e 

fins heurísticos que irrompem de um (re)conhecimento da evolução ecológico-

cultural aberta aos saberes organizados pela cultura, e pelos conhecimentos 

codificados pelas ciências. (CUNHA, MAMEDE, 2015, p. 191). 

 

 

 Neste interim, analisar e conceituar o meio ambiente é uma forma de instrumentalizar 

o saber, criando uma amplitude racional, que permite trazer um raciocínio critico de um 

determinado problema atualmente enfrentado. 

Analisando a denominação ambiente, Silva (2013, p. 19) afirma que esta palavra 

“indica a esfera, o círculo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. Em certo sentido, 

portanto, nela já se contém o sentido da palavra meio”, caracterizando o meio ambiente como 

uma certa redundância. 

Explica ainda o autor que existe esta necessidade de “reforçar o sentido significante de 

determinados termos, em expressões compostas”, caracteriza ainda como sendo “uma prática 

que deriva do fato de o termo reforçado ter sofrido enfraquecimento no sentido a destacar, ou 

então, porque sua expressividade é mais ampla ou mais difusa. (SILVA, 2013, p. 19) 

Todavia refere-se: 

 

O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais e culturais, 

cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí por que a expressão 

“meio ambiente” se manifesta mais rica de sentido (como conexão de valores) do 

que a simples palavra “ambiente”. Esta exprime conjunto de elementos; aquela 

expressa o resultado da interação desses elementos. O conceito de meio ambiente há 

de ser pois, globalizante, abrangente de toda 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. (SILVA, 2013, p. 20). 

 

 

 Machado (2015, p. 48) também analisa o termo ambiente no sentido de sua etimologia 

e observa que “tem origem latina – ambiens, entis: que rodeia. Entre seus significados 

encontramos ‘meio em que vivemos’”.  

 Também abordando como pleonasmo o autor refere-se “o que acontece é que 

‘ambiente’ e ‘meio’ são sinônimos, porque ‘meio’ é precisamente aquilo que envolve, ou seja, 

o ‘ambiente’. (MACHADO, 2015, p. 48). 

 Corrobora com o exposto, Belchior (2011, p. 25-26) ao apresentar que “a expressão 

‘meio ambiente’, que foi adotada pelo direito brasileiro e por vários outros países, além de 

instrumentos internacionais, revela-se de forma redundante”, a autora continua sua 

explanação, ressaltando que “isso se deve ao fato de que ‘meio’ e ‘ambiente’ são sinônimos, 

haja vista que ambos significam aquilo que envolve, o entorno onde se vive”. 
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 Ainda, 

 

Em países como a Itália e França, o constituinte adotou apenas “ambiente”, já a 

Espanha fez a mesma opção brasileira ao utilizar a nomenclatura “meio ambiente”. 

No entanto, apesar da redundância do termo e da diferença de opção pelos Estados, 

tal fato se trata de aspecto meramente formal, não influenciando no alcance da sua 

proteção jurídica. (BELCHIOR, 2011, p. 27). 

 

 

 

 Em que pese a questão do pleonasmo aventada pelos doutrinadores, a expressão “meio 

ambiente” é deveras aplicada pela legislação pátria, e tal redundância reflete a importância 

desta expressão, sendo o termo utilizado inclusiva pela Constituição da República/88.  

 Apresentando um conceito amplo e genérico de meio de ambiente, Pozzetti e Schettini 

(2015, p. 290) aduzem que “o conceito de meio ambiente engloba todos os elementos naturais 

e artificiais que circundam os seres humanos, com finalidade de manter a integridade física e 

psíquica destes”. 

 Corrobora com o exposto, Silva (2013, p. 20) ao apresentar o conceito de meio 

ambiente como “a interação do conjunto de elementos naturais, artificias e culturais que 

propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”.  

 Neste contexto, percebe-se que o meio ambiente tem um liame de ligação com o ser 

humano e sua interação com recursos naturais, culturais e artificiais, já que o homem exerce 

influência sobre aquele. 

 Consoante à conceituação do Afonso da Silva, nota-se nos dicionários franceses como 

Larousse e Grand Robert que, o meio ambiente é visto como “o conjunto de todos os 

elementos (bióticos ou abióticos) que cercam um indivíduo ou espécies, algumas das quais 

contribuem diretamente para se sustentar ", ou ainda como" o conjunto das condições naturais 

(física, química, biológica) e cultural (sociológica) suscetíveis de agir em organismos vivos e 

nas atividades humanas ".
1
  

 Não obstante, a discussão doutrinária, observa-se, indiscutivelmente, uma evolução 

premente do termo “ambiente”, pois, atualmente, o ambiente é entendido como todos os 

componentes naturais da terra, tais como o ar, a água, a atmosfera, rochas, plantas, animais, e 

todos os eventos e as interacções que são implantados, isto é tudo o que rodeia o ser humano e 

suas atividades - embora a posição central do ser humano seja precisamente um assunto de 

                                                           
1
 Cf. Dictionnaire Larousse, 2010 ; Dictionnaire Grand Robert, 2011. 
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controvérsia no campo da ecologia devido às ações antrópicas muitas vezes delituosas, 

poluidoras e destruidoras do próprio ambiente. 

 Todavia, é importante sublinhar a necessidade de interação como fator imprescindível 

para a proteção do ambiente para evitar sua degradação tanto global como local, justamente, 

por causa das atividades humanas poluidoras. 

 Tornando-se imperativa, a preservação do ambiente é um dos três pilares do 

desenvolvimento sustentável, sendo, consequentemente, o sétimo objetibo dos oito (8) 

objetivos contidos na Declaração do Milênio, considerada pela ONU como crucial para a 

consecussão das metas e demais objetivos afins.  

 Percebem-se muitas considerações no tocante à expressão “meio ambiente”, pois, na 

sua visão antropocêntrica, ela designa o que está em volta do ser humano, ou ainda, o que 

cerca a espécie humana, tendo em vista suas atividades influenciadas pelo contexto em que se 

encontra ou em que vive, precisamente, a interação existente o meio natural e suas atividades. 

Nota-se, de um lado, o meio natural e, do outro, o ser humano como agente capaz de 

transformar o ambiente pelas suas ações.   

 Na mesma esteira, Belchior (2011, p. 28) aduz que “a concepção de meio ambiente 

engloba não apenas o conjunto, mas todos os fatores envolvidos. Do mesmo modo, como é 

um bem de vida, seu conteúdo acaba sendo variável no tempo e no espaço”, ainda, “hão que 

ser verificadas as leias e as interações que permitem o equilíbrio entrópico sem o qual não há 

vida”. 

 Apresentado os aspectos do meio ambiente no que condiz ao artificial, cultural e 

natural, Silva ensina: 

 

I – meio ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano construído, 

consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos 

equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral; espaço 

urbano aberto); 

II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do 

Homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo sentido de valor especial 

que adquiriu ou que se impregnou; 

III – meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a água, o ar 

atmosférico, a flora, enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a 

correlação, recíproca entre as espécies e as relações destas com o meio ambiente 

físico que ocupam. (SILVA, 2013, p. 21). 

 

 

Abordada esta importância marcada pela interdisciplinaridade que envolve o tema 

meio ambiente, Rangel afirma: 
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[...] Denota-se que a acepção ingênua do meio ambiente, na condição estrita de 

apenas condensar recursos naturais, está superada, em decorrência da dinamicidade 

da vida contemporânea, içado à condição de tema dotado de complexidade e 

integrante do rol de elementos do desenvolvimento do indivíduo. Tal fato decorre, 

sobremodo, do processo de constitucionalização do meio ambiente no Brasil, 

concedendo a elevação de normas e disposições legislativas que visam promover a 

proteção ambiental. Ao lado disso, não é possível esquecer que os princípios e 

corolários que sustentam a juridicidade do meio ambiente foram alçados a patamar 

de destaque, passando a integrar núcleos sensíveis, dentre os quais as liberdades 

públicas e os direitos fundamentais. (RANGEL, 2014, p. 154).  

 

  Salientando sobre a necessidade de o jurista “tornar precisas as noções com sua tarefa 

de formular e aplicar as normas jurídicas”, Édis  Milaré (2014, p. 137), sublinha a falta de 

acordo entre especialistas sobre o que seja meio ambiente, mas ressalta a importância de ir 

“aos significados mais frequentes nos textos técnicos e científicos, pois “é preciso examinar a 

expressão em suas diferentes acepções, mantendo à margem dos textos um alerta contra as 

tentações antropocentristas  (...)” (2014, p. 137). Assim, para o autor,  

 

Tanto a palavra meio como o vocábulo ambiente passam por conotações diferentes, 

quer na linguagem científica, quer na vulgar. Nenhum destes termos é unívoco 

(detentor de um significado único), mas ambos são equívocos (mesma palavra com 

significados diferentes). Meio pode significar: aritmeticamente, a metade de um 

inteiro; um dado contexto físico ou social; um recurso ou insumo para alcançar ou 

produzir algo. Já ambiente pode representar um espaço geográfico ou social, físico 

ou psico0lógico, natural ou artificial.” (MILARÉ, 2014, p. 137).  

 

Evitando-se a polêmica por uma questão semântica ou etimológica, Milaré (2014) 

afirma que: 

 

 

Não chega, pois, a ser redundante a expressão meio ambiente, embora no sentido 

vulgar a palavra ambiente indique o lugar, o sítio, o recinto, o espaço que envolve os 

seres vivos e as coisas. De qualquer forma, trata-se de expressão consagrada na 

linguagem portuguesa, pacificamente usada pela doutrina, pela lei e pela 

jurisprudência de nosso País, que amiúde falam em meio ambiente, em vez de 

ambiente apenas.” (MILARÉ, 2014, 137). 

 

 

Retomando o conceito de Bernard J. Nebel (1990), em linguagem técnica, Milaré 

(2014, p. 137), define o meio ambiente como “a combinação de todas as coisas e fatores 

externos ao indivíduo ou população de indivíduos em questão.” Mais exatamente, é 

constituído por seres bióticos e abióticos e suas relações e interações. Não é mero espaço 

circunscrito – é realidade complexa e marcada por múltiplas variáveis. (MILARÉ, 2014, p. 

137). 

Quanto ao conceito jurídico “mais em uso de meio ambiente”, no entendimento do 

autor, podem-se usar duas perspectivas principais: uma estrita e outra ampla. “Numa visão 
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estrita, o meio ambiente nada mais é do que a expressão do patrimônio natural e as relações 

com e entre os seres vivos. Tal noção, é evidente, despreza tudo aquilo que não diga respeito 

aos recursos naturais. Numa concepção ampla, que vai além dos limites estreitos fixados pela 

Ecologia tradicional, o meio ambiente abrange toda a natureza original (natural) e artificial, 

assim como os bens culturais correlatos.” (MILARÉ, 2014, p. 137-138). 

Citando Helita Barreira Custódio (2006), José Afonso da Silva (2013) e Ávila 

Coimbra no tocante à expressão meio ambiente na acepção moderna da palavra, Milaré 

observa que: 

 

Temos aqui, então, um detalhadamente do tema: de um lado, com o meio ambiente 

natural, ou físico, constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e 

pela flora; e, do outro, com o meio ambiente artificial (ou humano), formado pelas 

edificações, equipamentos e alterações produzidos pelo homem, enfim, os 

assentamentos de natureza urbanística e demais construções. Em outras palavras, 

quer-se dizer que nem todos os ecossistemas são naturais, havendo mesmo que, se 

refira a ‘ecossistemas sociais’ e ‘ecossistemas naturais’. Esta distinção está sendo, 

cada vez mais, pacificamente aceita, quer na teoria, quer na prática, que passa a 

enxergar o ambiente também como um sistema de relações. (MILARÉ, 2014, 137-

138). 

 

 

Assim, de conformidade com o conceito de José Afonso da Silva, para Milaré (2014, 

138), o meio ambiente seria “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e 

culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.” 

Para Ávila Coimbra citado por Milaré (2014),  

 
Meio ambiente é o conjunto dos elementos abióticos (físicos e químicos) e bióticos 

(flora e fauna), organizados em diferentes ecossistemas naturais e sociais em que se 

insere o Homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das 

características essenciais do entorno, dentro das leis da natureza e de padrões de 

qualidades definidos. (COIMBRA, apud MILARÉ, 2014, P. 138).   

 

Observa-se, contudo, a complexidade da questão ambiental, dificultando, obviamente, 

uma definição bem precisa e concisa, considerando as interações entre o ambiente e as 

atividades humanas, bem como a simbiose entre diferentes “ecossistemas” como bem destaca 

Ávila Coimbra, elevando-se o meio ambiente à “categoria dos bens jurídicos tutelados pelo 

ordenamento.” (MILARÉ, 2014, p. 139).  

 Saindo desta ordem conceitual apresentada pela doutrina, é possível encontrar na 

legislação pátria conceitos pertinentes ao meio ambiente que denotam a preocupação do poder 

público em seu processo de inter-relacionamento com o ser humano. 

 De tal modo, em análise a Lei nº 6.938 de 1981, Lei de Política Nacional de Meio 

Ambiente, tem-se no art. 3º, inciso I que meio ambiente seria “o conjunto de condições, leis, 
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influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. (BRASIL, 1981).  

 Em análise ao preceito legislativo ora apresentado, constata-se que o legislador pátrio 

o direcionou à uma ordem física, química e biológica e sua interação direta com a vida, 

qualquer que seja sua acepção, tratando-se, pois de uma visão jurídica. 

 Fato é que no Brasil, o meio ambiente tomou proporções maiores de tutela e atenção 

especial e específica, pós advento de citada legislação, ou seja, da Lei nº 6.938/1981.  

 Aduz Baracho Júnior (2008, p. 27) que “abordar o meio ambiente como objeto do 

Direito é uma decorrência da transformação estrutural nas funções do Estado e do Direito, 

modificações estas que se configuram basicamente, a partir da metade do século XX”, e 

ainda, “a análise destas modificações à luz da Filosofia Política, da Teoria do Direito, da 

Teoria do Estado e do Direito Constitucional se apresenta como requisito indispensável para a 

compreensão da proteção do meio ambiente no ordenamento jurídico nacional”.  

 Em uma análise às Legislações Estaduais e o que estas apresentam como ordem 

conceitual de meio ambiente Machado ensina que: 

 

A legislação fluminense considerou como meio ambiente “todas as águas interiores 

ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, o ar e o solo (art. 1º, parágrafo único, do 

Decreto Lei 134/1975). Em Alagoas dispôs-se que “compõem o meio ambiente os 

recursos hídricos, a atmosfera, o solo, o subsolo, a flora e a fauna, sem exclusão do 

ser humano” (art. 3º da Lei 4.090/1979). Em Santa Catarina conceituou-se meio 

ambiente como a “interação de fatores físicos, químicos e biológicos que 

condicionam a existência de seres vivos e de recursos naturais e culturais” (art. 2º, I, 

da Lei 5793/1980). Em Minas Gerais “meio ambiente é o espaço onde se 

desenvolvem as atividades humanas e a vida dos animais e vegetais” (art. 1º, 

parágrafo único, da Lei 7.772/1980). Na Bahia “ambiente é tudo que envolve e 

condiciona o homem, constituindo o seu mundo, e dá suporte material para a sua 

vida biopsicossocial” (art. 2º, da Lei 3.858 de 3.11.1980). No Maranhão “meio 

ambiente é o espaço físico composto dos elementos naturais (solo, água, e ar) 

obedecidos os limites do Estado” (art. 2º, parágrafo único, “a”, da Lei 4.154/1980). 

No Rio Grande do Sul é o “conjunto de elementos – águas interiores ou costeiras, 

superficiais ou subterrâneas, ar, solo, subsolo, flora e fauna – as comunidades 

humanas, o resultado do relacionamento dos seres vivos entre si e com os elementos 

nos quais se desenvolvem e desempenham as suas atividades” (art. 3º, II, da Lei 

7.488, de 14.01.1981) (MACHADO, 2015, p. 51-52). 

 

 

 Para o autor, “a maioria das conceituações estaduais não se limita o campo ambiental 

ao homem, mas a todas as formas de vida, antecipando assim a definição federal”. 

(MACHADO, 2015, p. 51). 

 Com a evolução legislativa e o advento da Constituição da República de 1988, a figura 

do meio ambiente assume um status de proteção constitucional, diante de sua elevada 

importância.  
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 Dissertado sobre o conceito de meio ambiente perante a ordem constitucional pátria 

vigente, Granziera (2015, p. 83) afirma que este “é definido na Constituição como bem de uso 

comum do povo, expressão que se refere muito mais a interesse, ou necessidade, que a 

domínio ou a propriedade.” 

 Ainda “sendo o meio ambiente um objeto do interesse de todos, insere-se no rol dos 

bens tutelados pelo Poder Público, a quem cabe intervir nas atividades públicas, ou 

particulares, com vistas a assegurar a sadia qualidade de vida”. (GRANZIERA, 2015, p. 84) 

 A autora continua: 

 

O conceito legal de meio ambiente traz em seu conteúdo a noção de equilíbrio entre 

“as condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. A perda desse equilíbrio 

é causa da degradação ambiental e da poluição. GRANZIERA, 2015, p. 87).  

 

 

 A proteção constitucional ao direito ao meio ambiente sadio e equilibrado tal como 

preceituado no artigo 225, é fruto desta racionalidade da importância deste para a conservação 

da vida humana, assim:  

 

 

É sabido que o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado é um direito inerente a 

todas as pessoas, tal como está descrito nas letras do artigo 225 da Constituição 

Federal, que não só estabelece um direito, mas também um dever, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. Não se pode olvidar que esse é um direito não só do ser humano, 

mas também de todas as espécies existentes, que são peças fundamentais e 

indispensáveis para a manutenção equilíbrio da vida na face da Terra. O direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, estipulado no art. 225 da CR/88, está no rol dos Direitos 

Humanos; por isso é um direito inerente a todo o ser humano, sem exceção. É um 

direito de solidariedade que abarca e engloba a todos para a construção de um 

Estado Socioambiental. (BIZAWU, ROCHA, 2015, p. 472). 

 

 

 Consoante se aduz da citação, observa-se que todas as espécies existentes em solo 

terrestre possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por fazerem parte 

de sua composição e interação em uma cadeia natural, caracterizando a solidariedade que 

culminou em se transformar em ordem principiológica, sem olvidar, contudo, o caráter 

patrimonial do meio ambiente e a fundada necessidade de se manter o equilíbrio ecológico e a 

sadia qualidade de vida, gozando, porém, juridicamente, de proteção quanto às atitudes e/ou 

atividades danosas, suscetíveis de reparação para a recuperação do mesmo equilíbrio.  

 Sabe-se que na visão antropocêntrica, segundo a qual o reconhecimento do valor do 

mundo natural se dá no atendimento aos interesses da espécie humana, ocorrem atividades 
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prejudiciais ao bem-estar social dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro 

(preconizado na Declaração de Estocolmo), ou seja, as ações antrópicas afetam a própria 

segurança do ser humano e as atividades sociais e econômicas. Daí, a necessidade de 

preservar e proteger o meio ambiente contra a destruição, pois “Os dois aspectos do meio 

ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o 

gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma.” (ESTOCOLMO, 

1972, PREÂMBULO, 1). 

Por isso, “A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão 

fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo 

inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos.” 

(ESTOCOLMO, 1972, PREÂMBULO, 2). 

 Assevera Silva (2013, p. 21) que “por isso é que a preservação, a recuperação e a 

revitalização do meio ambiente hão de constituir uma preocupação do Poder Público e, 

consequentemente, do Direito, porque ele forma a ambiência na qual se move, desenvolve, 

atua e se expande a vida humana”.  

 Corrobora com o exposto Rangel (2014, p. 156) ao afirmar que “o ambiente está 

presente nas questões mais vitais e elementares para o desenvolvimento das potencialidades 

humanas, além de ser imprescindível à sobrevivência do ser humano como espécie natural”. 

 Assim, o meio ambiente como pode ser observado, em que pese tratar-se de tudo 

aquilo que interage com o ser humano, seja por elementos naturais e artificiais, em sua ordem 

conceitual ampla, o conceito a ser considerado se aterá ao meio ambiente como elemento 

ecologicamente equilibrado essencial para a preservação da qualidade sadia de vida humana. 

 É nesse sentido que pode-se entender o apelo do Papa Francisco (2015, 13) em sua 

Encíclica “Laudate Sí, Mi Signore” (Louvado seja, meu Senhor), segundo o qual “O urgente 

desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana 

na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem 

mudar.” 

 Para tanto, é necessário que se promova a conscientização das populações e se enfatize 

a educação ambiental para assegurar a proteção e a conservação do meio ambiente, evitando-

se, desse modo, a destruição da natureza, da biodiversidade e dos ecossistemas.    
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2.1.2 Convenções internacionais sobre o Meio Ambiente: processo evolutivo 

 

 Consoante se observa, o meio ambiente como fonte tutelada pela legislação pátria, 

trata-se de elemento uno e indivisível que desconhece fronteiras soberanas e territoriais, 

motivo pelo qual emerge a necessidade de ser tratado em seara internacional em busca de um 

equilíbrio protetivo que envolvam interesses comuns em ordenamentos jurídicos diversos, 

surgindo assim o Direito Internacional do Meio Ambiente. 

 Segundo preleciona Varella e corroborando com a assertiva acima: 

 

O Direito Internacional do Meio Ambiente é o conjunto de regras e princípios que 

regulam a proteção da natureza na esfera internacional. Não apenas cuida dos temas 

que atingem vários Estados simultaneamente, tais como a poluição transfronteiriça 

ou as mudanças climáticas, mas também tem como objeto certos elementos de 

proteção da natureza no âmbito interno dos Estados. Ele se constrói, em diversos 

temas, no contexto da preocupação global com a proteção da natureza, independente 

do território onde se encontre. (VARELLA, 2009, p. 07). 

 

 

 É na emergência desta preocupação com o meio ambiente, e da racionalidade 

antrópica deste desconhecimento de barreiras territoriais e de soberanias, bem como da 

percepção da necessidade inexorável do meio ambiente como fator determinante da 

continuidade da vida terrestre, que se viu necessário a criação de regras aplicáveis em uma 

seara internacional. 

 Conforme se depreende dos ensinamentos de João Batista Moreira Pinto, José Adércio 

Leite Sampaio e Sébastien Kiwonghi Bizawu (2016, p. 54), no tocante ao reconhecimento do 

Direito internacional Ambiental, 

 

Foram muitos anos de trabalho árduo, para se chegar ao reconhecimento do direito 

internacional ambiental, restando, contudo a sua efetividade e aplicabilidade em uma 

sociedade abarcada na economia do mercado que preza pelo lucro, incitando, para 

tanto, ao consumo desenfreado, ao egoísmo e individualismo e, obviamente, 

corroborando à exploração irracional dos recursos naturais, sem pensar no bem-estar 

social das gerações futuras e no gozo dos direitos fundamentais, inclusive o direito à 

vida mesma, como bem destaca a Declaração de Estocolmo em seu Preâmbulo, §1°. 

Visa-se, no entanto, a preservar e melhorar o meio ambiente humano diante dos atos 

predatórios do ser humano inserido em uma sociedade que impressiona com seus 

avanços da produção, da Ciência e da Tecnologia.” (PINTO; SAMPAIO; BIZAWU, 

2016, p. 54).  

 

 Bem rememora Antunes (2013, p. 720) que “uma das principais características do 

chamado Direito Internacional do Meio Ambiente é uma enorme proliferação de Tratados, 

Convenções e Protocolos internacionais, multilaterais e bilaterais voltados para a proteção 

ambiental”.  



29 
 

 
 

 Longe da pretensão de exaurir o tema sobre os elementos de Direito Internacional 

Ambiental, importante, porquanto primordial tecer comentários pertinentes às Convenções. 

 Varella apresenta o conceito de convenção na seara do Direito Internacional Público 

ao aduzir: 

 

Tem caráter mais amplo, cria normas gerais. Há ainda a expressão convenção -

quadro, que significa um tratado “guarda-chuva”, ainda mais geral, que depois será 

regulamentado por outras convenções um pouco menos gerais. As Convenções são 

reguladas por outros tratados mais específicos, como os protocolos, que realmente 

criam obrigações concretas para as partes. As convenções nem sempre são 

obrigatórias, mas refletem um primeiro passo no processo de negociação.  

(VARELLA, 2016, p. 43). 

 

 

 Inexoravelmente, é possível extrair em suma, da assertiva acima que uma Convenção 

possui caráter geral, não obrigatório, onde inicia uma discussão destinada a determinado tema 

em pauta internacional. Em uma escala de início de negociação, assevera o autor a existência 

das Convenções – Quadro, que posteriormente serão regulamentadas por convenções menos 

abrangentes.  

 Observa-se ainda, que a convenção como início de tratativa internacional, concretiza 

sua regulamentação por meio de tratados, que cuidam por sua vez, de trazer minúcias 

pertinentes às obrigações de seus signatários. 

 Somente para fins meramente ilustrativos, o autor continua exemplificando: 

 

Assim, a Agenda 21 é uma Convenção-Quadro, que prevê  outras convenções. Entre 

as Convenções que regulamentam a Agenda 21, encontramos a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas, ambas adotadas no Rio de Janeiro, em 1992. A Convenção sobre a 

Diversidade Biológica gerou obrigações mais concretas com o Protocolo de 

Cartagena, sobre o Comércio de Organismos Vivos Modificados (popularmente 

conhecidos por organismos transgênicos). A Convenção sobre as Mudanças 

Climáticas foi regulamentada pelo Protocolo de Kyoto. (VARELLA, 2016, p. 43). 

 

 

Indo além de tais exemplificações trazidas, interessante traçar, porquanto um escorço 

histórico das Convenções Internacionais que trazem por objeto, o debate de medidas para a 

tutela ao meio ambiente. 

Nessa perspectiva, João Batista Moreira Pinto, José Adércio Leite Sampaio e 

Sébastien Kiwonghi, lembrando a importância dos novos atores no cenário internacional para 

o enquadramento dos acordos firmados para a proteção da integridade do sistema global do 

meio ambiente, reafirmam que: 
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O grande desafio atual é a efetividade do direito internacional do meio ambiente, 

tendo em vista os acordos vigentes entre Estados e Organizações internacionais ou 

intergovernamentais e o papel determinante e importantíssimo das Organizações 

Não Governamentais (ONG´s) junto com a sociedade civil organizada, na qualidade 

de novos atores no processo evolutivo e construtivo do direito ao meio ambiente. 

(PINTO; SAMPAIO; BIZAWU, 2016, p. 55). 

 

 

Reconhecem ainda, os autores, que: 

 
 

Um primeiro grande passo histórico já foi dado com a entrada em vigor do Acordo 

de Paris celebrado em dezembro de 2015 por 197 países. Agora que se torna 

praticamente a ‘Constituição Mundial sobre o Clima’, espera-se a sua efetividade 

quanto à aplicabilidade das metas pelos países signatários após ratificação. Há 

urgência para salvar o planeta e conter os efeitos das mudanças climáticas. (PINTO; 

SAMPAIO; BIZAWU, 2016, p. 55). 

 

 

 Pode-se observar, sem dúvida, que a proteção do meio ambiente está vinculada à 

evolução do Direito Internacional Ambiental com o objeto próprio, regras e normas para 

disciplinar melhor as atividades humanas e suas relações e interações com o meio ambiente e 

a biodiversidade a fim de criar mecanismos para a repressão de crimes ambientais, como é o 

caso do princípio do poluidor-pagador, e assegurar a indenização às vítimas.  

 Consoante ao art. 225, da CF/88, segundo o qual o “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”, a Declaração do Estocolmo em seu 

Princípio 1, destaca a importância de o ser humano desfrutar de “condições de vida adequadas  

um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita uma vida digna e gozar de bem-estar..” 

Princípio 1 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as 

políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a 

discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 

estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. 

Para tanto, vê-se também a necessidade de os Estados desenvolverem políticas 

públicas que possibilitem a efetividade do direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado sob a chancela do Poder Público. 

Ademais, Leuzinger explica: 
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A partir de 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a promover, 

periodicamente, amplas conferências versando sobre meio ambiente. Atraindo 

representantes de centenas de países, essas conferências desempenham um papel 

fundamental para a conscientização e ação de entidades governamentais e não 

governamentais ao redor do mundo, tendo sido responsáveis pela introdução da 

variável ambiental nas agendas políticas internacional e interna de cada país, assim 

como pela criação da Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

(PNUMA), no âmbito da ONU. (LEUZINGER, 2015, p. 41). 

 

Em 1869, mais precisamente em 09 de dezembro, os registros históricos remetem à 

Convenção de Berna, celebrado entre a Confederação Helvética e Baden, objetivando 

principalmente a regulamentação da pesca no Rio Reno, prosseguida pela Convenção da 

Basileia que ampliou o objeto da primeira Convenção, passando a regulamentar a pesca no 

citado rio, incluindo-se seus afluentes e no Lago de Constança. (CRETELLA NETO, 2012, p. 

117).  

Por sua vez, em 1904 ocorreu em Paris a denominada Convenção para a 

Regulamentação da Pesca em Águas Fronteiriças, e que possuía por signatários a França e a 

Suíça. 

Ainda, 

 

A doutrina menciona, ainda, algumas importantes convenções internacionais do 

final do século XIX e início do século XX, tais como:  

• a Convenção para a Proteção das Focas de Pele do Mar de Behring, concluída em 

Paris, em 29.02.1882;  

• a Convenção para a Proteção das Aves Úteis à Agricultura, concluída em Paris, em 

19.03.1902; 

• o Tratado Relativo às Águas Fronteiriças entre os Estados Unidos e o Canadá, 

concluído em Washington, em 11.01.1909; e  

• o Tratado Relativo à Preservação e à Proteção das Focas para Forros, firmado em 

Washington, entre os EUA e a Grã -Bretanha, em 07.02.1911, e que passou a incluir 

o Japão e a Rússia a partir de 07.07.1911. (CRETELLA NETO, 2012, p. 118). 

 

 

 Referidas convenções possuíam então uma característica em comum, qual seja, o 

caráter meramente econômico destas, longe de qualquer menção à tutela ambiental como 

objetivo primordial de tais negociações. 

 Fato é que, em uma análise histórica das Convenções ratificadas pelo Brasil que 

buscavam de alguma forma criar elementos que tutelassem a diversidade biológica, retoma-se 

a 12/10/1940, quando ocorreu a Convenção para a Proteção da Flora, Fauna e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países da América.    

 Referida Convenção foi promulgada no País pelo Decreto n º 58.054 de 23 de março 

de 1966, possuindo como cunho a ser tutelado as espécies e gêneros da flora e fauna 

indígenas, incluindo aves migratórias, “as paisagens de grande beleza”, “formações 
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geológicas extraordinárias, as regiões e os objetos naturais de interesse estético ou valor 

histórico ou científico, e os lugares caracterizados por condições primitivas”, e ainda 

“proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais”. (BRASIL, 1966). 

 Ato contínuo, o Brasil ratificou a Convenção Internacional para a Conservação do 

Atum Atlântico, ocorrida em 14 de maio de 1966 que, em 20 de agosto de 1969, foi 

promulgado no país mediante o Decreto nº 65.026. 

 No dia 02 de fevereiro de 1971 ocorreu a Convenção relativa às Zonas Úmidas de 

Importância Internacional, especialmente como “habitat” das aves aquáticas, também 

conhecida como Convenção de Ramsar
2
. Referida Convenção também foi assinada pelo 

Brasil, e teve sua promulgação em 16 de maio de 1996, com o advento do Decreto nº 1.905. 

 Em Londres, no dia 29 de dezembro de 1972, restou concluída a Convenção sobre 

Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, tendo sido 

promulgada em 16 de setembro de 1982 por meio do Decreto nº 87.566. 

  A Convenção para o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens 

em Perigo de Extinção ocorrida em 03 de março de 1973, foi promulgada no Brasil em pelo 

Decreto nº 76.623 de 17 de novembro de 1975, a Convenção Internacional para Prevenção da 

poluição causada por navios também ocorrida em 1973, veio a ser promulgada no Brasil 

mediante decreto somente em 1998, com o advento do Decreto nº 2.508. 

 Há de mencionar que algumas convenções ratificadas sofreram Emendas, Protocolos 

Adicionais entre outros, também sido assinados pelo Brasil e promulgados por meio de 

Decretos. 

 Em 1985, realizou-se a Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio, 

juntamente com o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de 

Ozônio, promulgados no ordenamento jurídico pátrio em 06 de junho de 1990 pelo Decreto nº 

99.280. No mesmo ano, em 09 de julho, aconteceu o Acordo da ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) denominado Agreement on the Conservation of nature and Natural 

Resources, ou seja, Acordo sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 

Kuala Lumpur, debatendo a questão de água, floresta, ar, atmosfera, comércio das espécies 

selvagens e ecossistemas, além da promoção da educação, informação e participação do 

                                                           
2
 Antunes (2013. P. 739): “É uma convenção internacional que antecede à própria CNUMAD, pois foi realizada 

em 1971. Os primeiro sete Estados que dela participaram foram: (i) Austrália; (ii) Finlândia; (iii) Grécia; (iv) Irã; 

(v) Noruega, (vi) África do Sul e (vii) Suécia. O objetivo da referida Convenção é o de estabelecer mecanismo 

de cooperação internacional com vistas à proteção de áreas úmidas, bem como de aves aquáticas que tenham 

importância internacional. Ela entrou em vigor no ano de 1975.  
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público no planejamento e implementação de medidas de conservação e de capacitação de 

pessoal científico e técnico.  

 Faz-se imperioso lembrar a Convenção para a Proteção dos Recursos Naturais e do 

Meio Ambiente da Região do Pacífico do Sul, em 24 de novembro de 1986, a qual entrou em 

vigor em 22 de agosto de 1990, bem como a Convenção sobre Pronta Notificação de Acidente 

Nuclear (Convention on Early Notification of a Nuclear Accident), de 26 de setembro de 

1986, adotada, em sessão especial realizada em Viena pela Conferência Geral da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA), entrando em vigo em 27 de outubro do mesmo 

ano, promulgada pelo Brasil pelo Decreto Nº 9, de 15 de janeiro de 1991.  

 Vale também enumerar a adoção do Agreement on the Action Plan for the 

Environmentally Sound Management of the Common Zambezi River System, em Harare 

(Zimbabwe), ou seja, o Acordo sobre o Plano de Ação para a Gestão Ambientalmente 

Saudável do Sistema Comum do Rio Zambeze e sua entrada em vigor em 27 de maio de 

1987. Outros Acordos foram firmados em 1988, entre eles, nota-se o Agreement on the 

Global System of Trade Preferences among developing countries (Acordo sobre o Sistema 

Global de Preferências Comerciais entre países em desenvolvimento), em Belgrade, em 13 de 

abril de 1988, cuja entrada em vigor ocorreu em 19 de abril de 1989.  

Ao mesmo tempo, acontecia, em San Salvador, o Protocolo Adicional à Convenção 

em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como Protocolo de San 

Salvador (1988).  

Como enfatizam Lemos e Bizawu: 

 

O Protocolo dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também conhecido como 

“Protocolo de São Salvador” é um protocolo adicional à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos conhecido como “Pacto de São José da Costa Rica” (1969) 

que 14 trata de matérias de direitos econômicos, sociais e culturais, e também sobre 

meio ambiente. (LEMOS; BIZAWU, 2013, p. 13-14) 

 

 

 Em 1989 - Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfonteiriços 

de Resíduos Perigosos e seu Depósito, promulgada pelo Decreto nº 875, de 19 de julho de 

1993. 

 

A Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e seu Depósito, foi concluída em Basileia, Suíça, em 22 de 

março de 1989. Ao aderir à convenção, o governo brasileiro adotou um instrumento 

que considerava positivo, uma vez que estabelece mecanismos internacionais de 

controle desses movimentos, baseados no princípio do consentimento prévio e 

explícito para a importação, exportação e o trânsito de resíduos perigosos. A 

convenção procura coibir o tráfico ilegal e prevê a intensificação da cooperação 
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internacional para a gestão ambientalmente adequada desses resíduos. A convenção 

foi internalizada na íntegra por meio do Decreto Nº 875, de 19 de julho de 1993, 

sendo também regulamentada pela Resolução Conama Nº 452, 02 de julho de 2012.
3
 

 

 

Houve também, em 1990, a Convenção Internacional para Prevenção, Resposta e 

Cooperação em caso de Poluição por óleo, promulgada pelo Decreto nº 2.870, de 10 de 

dezembro de 1998; em 09 de maio de 1992 – Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças de Clima, promulgada pelo Decreto nº 2.652, em 1º de julho de 1998. 

Ocorreu ainda em Espoo, na Finlândia, em 25 de fevereiro de 1991, a Convenção 

sobre avaliação de impacto ambiental em um contexto transfronteiriço, a qual entrou em vigar 

em 10 de setembro de 1997. Mais tarde, em 09 de abril de 1992, foi a vez da Convenção sobre 

a Proteção do Meio Marinho do Mar Báltico, em Helsinki cuja entrada em vigor se deu em 17 

de janeiro de 2000, lembrando que, antes, no mesmo, foi celebrado em Maastricht, em 07 de 

fevereirode 1992, o Tratado da União Europeia, ou seja, o Treaty on European Union (TEU), 

cuja entrada em vigar se deu em 01 de novembro de 1993. De 30 de abril de 1992 a 09 de 

maio de 1992, acontece, em Nova Iorque, a Convenção das Nações Unidas sobre as 

Mudanças Climáticas (Convenção sobre as Mudanças Climáticas), conhecido como United 

nations Frameworkn Convention on Climate Change (Climate change Convention),   em sigla 

UNFCCC, cuja abertura para a assinatura ocorreu no Rio de Janeiro de 03 a 14 de junho de 

1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED), também conhecida como Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, Cúpula do Rio, 

Conferência do Rio e Cúpula da Terra ou Rio 92 ou ECO 92.   

 Também no ano de 1992, a cidade do Rio de Janeiro foi sede da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB) sendo esta uma das mais importantes, e, segundo afirma 

Antunes (2013, p. 723) “é relevante deixar consignado que os Estados Unidos ainda não a 

ratificaram. Esse fato, na prática, enfraquece sobremaneira o acordo internacional, tornando 

bastante problemática sua implementação, tendo em vista a importância política e econômica 

deste país”.   

 Em 1994 – Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados 

por Seca e/ou Desertificação, principalmente na África, promulgada pelo Decreto nº 2.741 de 

20 de agosto de 1998; em 1996 – Convenção Interamericana para a proteção e conservação 

das Tartarugas Marinhas, promulgada pelo Decreto nº 3.842 de 13 de junho de 2001; em 1998 

– Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o 

                                                           
3

 Convenção de Basileia. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-

perigosos/convencao-de-basileia> Acesso em: 19 jun. 2017. 
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Comércio Internacional de Certas Substâncias químicas e agrotóxicos Perigosos, promulgada 

pelo Decreto nº 5.705 de 16 de fevereiro de 2006, entre outros diplomas internacionais 

ratificados pelo Brasil, em prol de gerar mecanismos eficientes de tutelar o meio ambiente 

levando-se em consideração suas especificidades. 

 É importante lembrar que muitas outras Convenções ocorreram de 1992, em passant 

em 1997 pelo Protocolo de Kyoto (Quioto) relativo à Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas, até as COP`s 21 , em Paris (Le Bourget), e 22, em Marrakesh 

(Maroc). Tais Convenções e Protocolos das Nações Unidas revelam o interesse global para 

conservar e proteger a natureza, o Planeta, a biodiversidade e os ecossistemas ameaçados, 

bem como a preocupação de dar maior ênfase sobre o desenvolvimento sustentável sem 

dicotomia, mas promovendo a integração, entre economia, na sua vertente de industrialização 

com emprego de tecnologia avançada e o desenvolvimento na ótica de sustentabilidade, a fim 

de realizar os objetivos de proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Há 

de procurar, desse modo, a integração entre o social, o econômico, o financeiro e o meio 

ambiente sem, obviamente, comprometer a capacidade (capacidades) das futuras gerações 

para atender suas próprias necessidades. Em outras palavras, não se pode apenas pensar no 

crescimento econômico, mas também nos benefícios sociais e culturais, bem como na boa 

gestão do meio ambiente e da boa governança.  

 Para Bernard Chevassus-au-Louis,  

 

Para fazer isso, parece-nos necessário revisitar, antes de tudo, as primeiras ligações 

que tiveram os seres humanos com a biodiversidade durante o passado recente, 

especialmente desde a revolução industrial, e examinar não apenas os usos, mas 

também e, sobretudo, as representações da biodiversidade que eles desenvolveram. 

Em segundo lugar, indagaremos sobre o papel da biodiversidade no futuro, para 

mostrar que, enquanto nossa representação da biodiversidade tem sido 

profundamente renovado por trinta anos, torna-se oportuno a repensar nessa 

perspectiva os usos que poderíamos fazer. Isto nos leva, para concluir, a refazer a 

pergunta sobre os três tipos de capital envolvidos no desenvolvimento sustentável 

das relações entre eles e como fazê-los crescer. (CHEVESSUS-AU-LOUIS, 2012, 

s.p, tradução nossa)
4
 

 

 

                                                           
4
 Pour ce faire, il nous semble nécessaire de revisiter tout d’abord les liens qu’ont entretenus les humains avec la 

biodiversité au cours d’un passé proche, en particulier depuis la révolution industrielle, et d’examiner non 

seulement les usages, mais aussi et surtout les représentations de cette biodiversité qu’ils ont développées. Dans 

un second temps, nous poserons la question du rôle de la biodiversité dans l’avenir, pour montrer qu’alors que 

notre représentation de la biodiversité a été profondément renouvelée depuis une trentaine d’années, il est 

opportun de repenser dans cette perspective les usages que nous pourrions en faire. Ceci nous amènera, pour 

conclure, à reposer la question des trois types de capital concernés par le développement durable, des relations 

existant entre eux et de la manière de les faire fructifier. 
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 Vale abordar a biodiversidade na ótica das relações com a humanidade, 

concretamente, com os seres humanos ao longo da história, desde os tempos remotos, 

ressaltando, os momentos da revolução industrial com os avanços tecnológicos nos tempos 

modernos e a preservação para assegurar a sustentabilidade no tocante às gerações futuras 

quanto à exploração dos recursos naturais. 

 

2.1.3 Conceito de Biodiversidade 

 

 Não há como falar em biodiversidade sem pensar no desenvolvimento sustentável, 

uma vez que ambos os termos visam à preservação das espécies animais e vegetais, bem 

como todos os ecossistemas evoluindo no Planeta- Terra. Trata-se de uma questão de 

sobrevivência, de vida e de ambição, bem como de interesse global, pois a destruição dos 

espaços naturais ameaçam as espécies em seu habitat a longo prazo, incluindo o próprio ser 

humano. 

 Daí a necessidade de medidas urgentes e ousadas para proteger a natureza, a 

biodiversidade e os ecossistemas, sabendo-se do perigo provocado pelas ações antrópicas as 

quais acarretam destruição e poluição, ou seja, danos irreparáveis e irreversíveis ao meio 

ambiente.  

 A biodiversidade ou a Diversidade Biológica é o elemento natural primordial para a 

existência de equilíbrio do ecossistema, além de tratar-se de tema em constante debate em 

virtude da influência negativa causada pela ação antrópica sobre este. 

 Desta forma, primordial porquanto necessário conceituar o que venha a ser 

Biodiversidade, e desta forma Granziera (2015, p. 147) ensina que “a biodiversidade pode ser 

definida como a diversidade das formas de vida, os papéis ecológicos que desempenham e a 

diversidade genética que contêm, abrangendo a genética, as espécies, os habitats e a 

paisagem”. 

 Para Begon, Townsend e Harper: 

 

O termo biodiversidade aparece com frequência tanto nos meios de comunicação 

populares quanto na literatura científica, mas sua definição muitas vezes é ambígua. 

Na sua definição mais simplificada, a biodiversidade é apresentada como sinônimo 

de riqueza em espécies. A biodiversidade, no entanto, pode ser vista em escalas 

menores e maiores do que as espécies. Por exemplo, podemos incluir a diversidade 

genética dentro de espécies, reconhecendo o valor da conservação de subpopulações 

e subespécies geneticamente distintas. (BEGON; TOWNSEND; HARPER ,2007, p. 

619) 
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Para Cain, Bowman e Hacker (2011, p. 346) apresentando uma abordagem técnica de 

biodiversidade, afirmam que “é um termo usado para descrever a diversidade de entidades 

ecológicas”. 

Miller, Spoolman também conceituam biodiversidade: 

 

Biodiversidade: (abreviação para diversidade biológica): Trata-se da espantosa 

variedade de organismos e dos sistemas naturais onde estes existem e interagem (tais 

como os desertos, as pastagens naturais, as florestas e os oceanos), e os serviços 

naturais que esses organismos e sistemas vivos fornecem gratuitamente (como a 

renovação do solo, o controle de pragas e a purificação da agua e do ar). A 

biodiversidade também propicia inúmeras maneiras para que a vida se adapte às 

mudanças das condições ambientais. Sem ela, grande parte da vida teria sido 

eliminada há muito tempo. (MILLER, SPOOLMAN, 2012, p. 08). 

 

 Para Rodrigues Júnior (2010, p. 26) “os recursos da biodiversidade têm como 

sustentáculo os ecossistemas naturais que os geram e conservam”, ainda, explica que a 

conservação da biodiversidade “depende da conservação dos ecossistemas e do vínculo das 

comunidades tradicionais com a natureza” 

 Ribeiro observa: 

 

[...] pode-se tentar explicar “biodiversidade” como a variedade de formas de vida 

existentes no planeta, a qual deve ser analisada sob vários prismas, considerando a 

diversidade genética dos ecossistemas. Aplicando-se um critério etimológico ao 

termo, pode-se afirmar que a diversidade dos organismos vivos é um fator inerente 

ao mundo conforme o conhecemos e considerar natural que haja constantes 

modificações nas relações entre os seres, processo cujo estudo deu a Darwin um 

lugar na história. (RIBEIRO, 1999, p. 16). 

  

 Em uma análise da origem do termo biodiversidade, não há de se espantar que sua 

criação é recente, e remota a 1986, utilizado por Walter G. Rosen, para representar a 

diversidade biológica de uma determinada região. (GANEM, DRUMMOND, 2011, p. 13)

 A biodiversidade pode então ser analisada sob dois sistemas assim entendido como 

taxinômico e por organização biológica, e segundo afirmam Ganem e Drummond (2011, p. 

13-16), “o sistema taxonômico foi criado no século XVIII por Carlos Lineu (1707- 1778), ele 

abrange uma escala de grupos de seres vivos com características comuns, hierarquizada 

conforme graus de semelhança entre si”, lado outro o sistema de organização biológica, 

“abrange escalas hierarquizadas conforme a complexidade das relações ecológicas”. 

 No mundo jurídico e sua relação com biodiversidade como objeto de tutela essencial 

para a promoção do equilíbrio dos ecossistemas, Medeiros e Albuquerque assim explicam: 

 

O tema da biodiversidade ganhou notoriedade a partir da negociação e da assinatura 

da Convenção da Diversidade Biológica, durante a Conferência das Nações Unidas 
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. 

Desde então, o Brasil, adotou uma série de medidas para atender ao disposto na 

Convenção, bem como para a preservação de seu patrimônio biológico. 

(MEDEIROS, ALBUQUERQUE, 2015, p. 195). 

 

 

 Consoante percebe-se, a biodiversidade ganhou destaque de tutela em âmbito 

internacional, pós Convenção ocorrida no Rio de Janeiro em 1992 que culminou com a 

assinatura da Convenção da Diversidade Biológica. 

 Fato é que o Brasil em matéria de biodiversidade ocupa uma posição privilegiada, 

como bem explica Granziera: 

 

Em matéria de biodiversidade, o Brasil ocupa uma posição de destaque, na medida 

em que abriga aproximadamente 20% do número total de espécies da Terra e faz 

parte de um grupo de 17 países chamados de megadiversos: África do Sul, Bolívia, 

Brasil, China, Colômbia, Congo, Costa Rica, Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, 

Quênia, Madagascar, Malásia, México, Peru e Venezuela. Juntos, esses países 

abrigam cerca de 70% da biodiversidade do planeta. (GRANZIERA, 2015, p. 148). 

 

 

 Esse privilégio de conter em território nacional esta gama de biodiversidade, apresenta 

ao país uma responsabilidade muito maior em preservar e cuidar das espécies que aqui se 

abrigam, por se tratar de uma obrigação de cunho internacional em tutelar o meio ambiente. 

 

2.1.4 Convenção sobre a Biodiversidade (CDB-COP 9): desafios e perspectivas 

 

 Foi diante da constatação da devastação da biodiversidade e sua influência em 

alterações ambientais, traduzidas em escalas internacionais, que ascendeu as ações de 

movimentos ambientalistas, que remota a década de 80.  

Corroboraram com a assertiva os dizeres de Magalhães: 

   

Nos anos 80, o movimento ambientalista e instituições científicas tinham apontado 

que uma importante perda de biodiversidade estava ocorrendo em taxas crescentes e 

por este motivo fizeram várias recomendações científicas e políticas, que estavam 

presentes no trabalho do Centro de Direito Ambiental da IUCN que enfatizava o 

valor econômico e sustentabilidade da biodiversidade que teve grande impacto no 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). (MAGALHÃES, 

2008, p. 518-519). 

 

 

 Observa-se então, que foi diante da constatação desta perda importante da 

biodiversidade em caráter célere e crescente, que nasceram recomendações enviadas por 

instituições científicas e movimentos ambientalistas, demonstrando verdadeiramente uma 

preocupação em caráter global com a degradação sem parâmetros do meio ambiente e de sua 
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diversidade de organismos, que culminou por exercer grande influência junto ao Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. 

 Somente para fins elucidativos, o PNUMA, “é um dos frutos da Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente de 1972, em Estocolmo, na Suécia, tendo sido criado 

em 15 de dezembro deste mesmo ano, com o objetivo de debater os primeiros indícios de 

mudanças climáticas detectadas pelo homem”. (PASSOS; et al, 2012, 09). 

 Ainda, 

 

Sediado em Nairóbi, no Quênia, o PNUMA dispõe de uma rede de escritórios 

regionais que se destinam a apoiar instituições e processos de governança ambiental, 

procurando criar uma rede de parceiros dos setores governamentais, não-

governamentais e acadêmicos em torno de acordos ambientais multilaterais e de 

programas e projetos de sustentabilidade ambiental. A administração do Programa é 

compartilhada por dois órgãos principais: a Assembleia das Nações Unidas para o 

Ambiente, UNEA, sua sigla em inglês, composta por representantes dos Estados 

membros que devem reunir-se a cada dois anos; o Comité de Representantes 

Permanentes, órgão auxiliar e subsidiário da UNEA, sendo integrado por pessoas 

indicadas pelos Estados membros e acreditadas pelo Programa. (SAMPAIO, 2016, 

p. 124). 

 

 

 É toda uma estrutura internacional, criada e organizada em prol de discutir os 

problemas ambientais hodiernos, almejando diminuir os danos já causados ao meio ambiente 

e acompanhar os prejuízos já consolidados. 

 Desta forma, e em continuidade, em 1990, fora estabelecido “um Grupo de Trabalho 

Ad Hoc de Especialistas Técnicos e Jurídicos para preparar um acordo internacional para a 

conservação e uso sustentável da biodiversidade”. (MAGALHÃES, 2008, p. 519).  

 Verifica-se que, 

 

Em fevereiro de 1991, um primeiro rascunho de convênio internacional foi analisado 

por um Comitê Intergovernamental de Negociações e em maio de 1992 o texto final 

da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) foi adotado em Nairóbi, capital 

do Quênia, na África e a convenção foi aberta para assinaturas na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada 

entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. O Brasil assinou a CDB em 06 de 

maio de 1992, aprovou seu texto através do Decreto Legislativo n. 02 de 03 de 

fevereiro de 1994 e o promulgou em 16 de março de 1998 através do Decreto n. 

2.519. (MAGALHÃES, 2008, p. 519). 

 

 

 Consoante se depreende, em maio de 1992 chegou-se a um texto final da Convenção 

sobre a Diversidade Biológica CDB, tendo sido o Rio de Janeiro sede da abertura da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, para 

as assinaturas do CDB. 
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 O Brasil ratificou a referida decisão, conforme descrito, em 06 de maio de 1992, e, 

posteriormente, o texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 02/94 e promulgado em 

03/98 por meio do Decreto nº 2.519, que será analisado oportunamente. 

 No texto da Convenção sobre a Diversidade Biológica, em seu art. 23 estabeleceu-se a 

Conferência das Partes, consoante pode ser depreendido do preceito transcrito: 

 

Uma Conferência das Partes é estabelecida por esta Convenção. A primeira sessão 

da Conferência das Partes deve ser convocada pelo Diretor Executivo do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente no mais tardar dentro de um ano da 

entrada em vigor desta Convenção. Subsequentemente, sessões ordinárias da 

Conferência das Partes devem ser realizadas em intervalos a serem determinados 

pela Conferência em sua primeira sessão. (BRASIL, 1998). 

 

 

Diversas decisões são tomadas pela Conferência das Partes
5
 – COP da CDB, e merece 

destaque e análise a de nº 09 (COP9) que abrange de maneira incisiva como as alterações da 

biodiversidade atuam e interagem com a mudança climática, produzindo então o relatório 

final, ocorrida em Bonn, na Alemanha, ainda foram efetivadas “propostas para integrar a 

mudança de clima nos grupos de trabalho da CDB; elencadas opções para ações de 

cooperação mútua relativas à mudança de clima entre a CDB, CQNUMC e CNUCD;” entre 

outros. (MAGALHÃES, 2008, p. 522). 

A Convenção das Nações Unidas sobre biodiversidade (1992) reafirme em seu 

Preâmbulo que os “Estados são responsáveis pela conservação de sua diversidade biológica e 

pela utilização sustentável de seus recursos biológicos” e devem, para tanto, manifestar a 

preocupação “com a sensível redução da diversidade biológica causada por determinadas 

atividades humanas”.  

Daí, enfatiza-se no mesmo Preâmbulo “a importância e a necessidade de promover a 

cooperação internacional, regional e mundial entre os Estados e as organizações 

intergovernamentais e o setor não-governamental para a conservação da diversidade biológica 

e a utilização sustentável de seus componentes.” (ONU, 1992).  

  

  

                                                           
5
 Conferência das Partes (COP): é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC), que reúne anualmente os países Parte em conferências mundiais. Suas decisões, coletivas e 

consensuais, só podem ser tomadas se forem aceitas unanimemente pelas Partes, sendo soberanas e valendo para 

todos os países signatários. Seu objetivo é manter regularmente sob exame e tomar as decisões necessárias para 

promover a efetiva implementação da Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos que a COP possa adotar. 

(MINISTÉRIO DO BRASIL, 2017) 
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2.1.5 O Brasil e a CDB: Decreto 2. 519, 16 de março de 1998 

 

 Como já foi mencionado, o Brasil foi sede de abertura para assinatura da Convenção 

da Diversidade Biológica – CDB, em 1992 quando ocorreu a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

 Assim, 

 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMD), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, as questões que envolvem 

biodiversidade ganharam notoriedade, principalmente a partir da negociação e da 

assinatura da Convenção da Diversidade Biológica (CDB). A CDB faz parte de um 

conjunto de inciativas internacionais que ganharam força, sobretudo com a 

realização da CNUMD-92 e com os documentos negociados por ocasião da 

mencionada conferência, tais como: a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Agenda 21, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e 

a Declaração para a Preservação das Florestas. O Brasil desempenhou papel de 

destaque na negociação da CDB, não apenas por ser o país-sede da CNUMD, mas 

principalmente em razão do patrimônio genético e da biodiversidade que possui. 

Falar de biodiversidade no Brasil é quase como falar da biodiversidade no mundo, 

em razão do número impactante que a nossa biodiversidade representa no sistema 

global. (MEDEIROS, ALBUQUERQUE, 2015, p. 199). 

 

 

 Nesse processo, observa-se a importância do Brasil, não apenas para sediar tamanha 

Conferência que ainda gerou mais documentos de relevância na ordem tutelar do meio 

ambiente, mas também a participação nas negociações da CDB, tendo em vista  a 

biodiversidade encontrada no país que merece tutela internacional, pois parte de uma rede 

interligada e conectada com o meio ambiente terrestre, que desconhece barreiras físicas 

territoriais e soberanas. 

 Um dos documentos assinalados foi a Declaração do Rio (ECO-92), que culminou 

com a ascensão do conceito de desenvolvimento sustentável, como afirma Belchior: 

[...] realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1992, no Rio de Janeiro, intitulada ECO-92. Como 

consequência, foi assinada a Declaração do Rio que expressou um novo conceito de 

desenvolvimento: o desenvolvimento sustentável. (BELCHIOR, 2011, p. 44). 

 

 

 Inexoravelmente, segue indiscutível a importância da CDB, e o Brasil como um de 

seus signatários,  aprovou o texto pelo Decreto Legislativo nº 02/94 e o promulgou em 03/98 

por meio do Decreto nº 2.519. 

 Em análise ao citado Decreto nº 2.519/98 que promulgou a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica no ordenamento jurídico pátrio. No art. 2º da Convenção em tela, tem-

se o conceito de diversidade biológica como 
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[...] a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 

outros, ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 

complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 

dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (ONU, 1992). 

 

 

 A referida CDB, de observância obrigatória nos planos políticos e econômicos pátrios, 

estabelece em seu art. 6º a obrigatoriedade dos signatários, assim como o Brasil, de 

desenvolver estratégias, planos ou programas destinados à conservação e o uso pautado na 

sustentabilidade da biodiversidade, e caso o país já conte com algum deles (estratégias, planos 

ou programas), surge o dever de adaptação para refletir o que preceitua a Convenção, sempre 

almejando a sua correta implantação e aplicabilidade. 

Como expõem Roma e Coradin (2015, p. 274) “os principais mecanismos para o 

cumprimento dessa determinação, tanto em nível nacional quanto internacional, são a 

elaboração de uma Estratégia Nacional de Biodiversidade e de Planos de Ação”. 

 Interessante frisar, que em junho de 2014, Projeto de Lei nº 7.735 de 2014, cujo 

objetivo principal segundo Medeiros e Albuquerque (2015, p. 19) era a propositura de 

alterações tanto no texto constitucional quanto no comentado Decreto nº 2.519/98 relativo “ao 

patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional e à repartição de 

benefícios para o uso sustentável da biodiversidade”.  

 Seguindo a ordem de tramitação de referido projeto de lei, em 2015 o mesmo foi 

aprovado e transformado em Lei Ordinária de nº 13.123/15, que regulamentou o inciso II do 

§1º e o §4º do art. 225 da Constituição da República, e ainda alguns preceitos da Convenção 

sobre Diversidade Biológica, entre outras proposituras
6
. 

  

 

2.1.6 O Brasil e a proteção dos recursos naturais: caso de Amazonas 

 

Pode-se afirmar que o Brasil goza do privilégio de ser detentor de uma enorme gama 

de diversidade biológica, caracterizados por biomas diversificados, sendo os principais deles o 

Pantanal, Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. É essa riqueza natural que foi exaltada 

pela Igreja Católica na Campanha da Fraternidade de 2017, cujo Tema “Fraternidade: biomas 

                                                           
6
 Regulamenta o inciso II do § 1

o
 e o § 4

o
 do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a 

alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3
o
 e 4

o
 do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

promulgada pelo Decreto n
o
 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre 

a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação 

e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória n
o
 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá 

outras providências. (BRASIL, 2015) 
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brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15), no intuito de 

conscientizar não apenas as populações brasileiras, mas também  a comunidade internacional 

para cuidar, preservar, proteger e cultivar a a vida que está na natureza em suas 

biodiversidades e ecossistemas. Trata-se de um grito que clama pela conservação do meio 

ambiente diante dos “olhares de ganância ou ambição, o consumismo, o desperdício, a 

indiferença” (CNBB, 2017)
7
 para que haja compromisso e, na busca de uma nova ecologia, 

“onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim, possam cantar na mais perfeita sinfonia ao Criador 

que faz da terra o seu jardim.” (CNBB, 2017).  

Nessa perspectiva, torna-se imperioso mencionar e conhecer os biomas brasileiros que 

merecem proteção e conservação: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, mata Atlântica e 

Pampa.  

Mas antes de adentrar nas minúcias dos biomas propriamente ditos, primordial 

apresentar a diferença existente entre recursos biológicos e biodiversidade. Desta forma, 

Antunes (2016) conceitua recursos biológicos como “materiais e energias que o ser humano 

pode obter a partir de outros seres vivos”, sendo portanto considerada uma fonte inesgotável, 

porém com pontos negativos de sua super exploração, lado outro, um “conceito 

contemporâneo de diversidade biológica procura referir e integrar toda a variedade e 

variabilidade que encontramos em organismos vivos, nos seus diferentes níveis, e os 

ambientes nos quais estão inseridos.” (SILVA; ALBUQUERQUE; AMARAL, 2017, p. 03) 

 A Amazônia “é o maior bioma do Brasil. Com extenso território, formada pelos 

Estados da região Norte, a Amazônia tem grande diversidade de espécies de árvores, plantas e 

animais”, enquanto “a Caatinga é o único bioma com distribuição exclusivamente brasileira. 

Encontra-se envolvida pelo clima semiárido, entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o 

Cerrado”, reconhecendo-se o Cerrado como “ uma vegetação típica de locais com estações 

bem definidas (Uma época chuvosa e outra seca). Compõe as regiões de solo de composição 

arenosa, sendo considerado o bioma brasileiro mais antigo”. 
8
 (A12, 2017, s.p. –on line-) 

No tocante ao Pantanal, “ é considerado uma das maiores extensões úmidas do planeta 

com grande beleza e rica em biodiversidade. O ecossistema mantém boa parte da sua 

cobertura vegetal nativa, responsável pela permanência de espécies que, em outros biomas, 

sem mostram em extinção” (GONZAGA; BORGES, 2017), e “a Mata Atlântica é uma das 

áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Sua vegetação nativa vem 

                                                           
7
 Cf. Hino da Campanha da Fraternidade de 2017. Tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e o 

lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15). 
8
 Cf. A12 notícias a respeito da Campanha da Fraternidade de 2017 sobre os biomas brasileiros.  
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sendo destruída, restando uma pequena área para preservação das espécies” (GONZAGA; 

BORGES, 2017), sendo o bioma Pampa como “nome dado aos campos do Sul do Brasil. Sua 

característica principal é a vegetação, que apresenta uma composição herbácea, ou seja, 

formada basicamente por gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte.” (GONZAGA; 

BORGES, 2017). 

Para Feres e Moreira (2014, p. 20) “o Brasil, em sua gigantesca extensão territorial, 

abriga enorme diversidade biológica, sendo líder absoluto quando a questão é biodiversidade, 

reunindo em torno de 10% a 20% de toda a vida natural do Planeta”. 

Asseveram que “esses biomas estão correndo sérios riscos, pois, como é comumente 

conhecido, muitos deles hoje se resumem a pequenas áreas de conservação, como a mata 

Atlântica que detém apenas 7% de sua extensão original”. (FERES, MOREIRA, 2014, p. 20). 

Por sua vez, “a Amazônia é o bioma com maior cobertura de UCs, às quais se 

destinam 26,2% de sua área total, sendo 16,5% de Uso Sustentável e 9,4% de Proteção 

Integral.” (ROMA, CORADIN, 2015, p. 278). 

Ressaltando a importância do bioma da Amazônia: 

 

Entre esses biomas, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, ocupando 

cerca de 6,6 milhões de quilômetros quadrados. Em nenhum lugar da terra existem 

mais espécies de animais e vegetais do que na região amazônica, considerando que 

biólogos estimam que apenas 10% das espécies ocorrentes nesse bioma são 

conhecidas. Tanto em termos de diversidade gama, espécies habitadas por região, 

como em diversidade alfa, espécies coexistindo em um mesmo local, a região 

amazônica é o maior bioma do Planeta. Em números, a Amazônia concentra: 50% 

de toda a biodiversidade do mundo, ocupando 700 milhões de hectares; 45 mil 

espécies de plantas, entre muitas das plantas endêmicas; 1.000 espécies de pássaros; 

311 espécies de mamíferos; 428 de anfíbios; 378 de répteis; entre 10 e 15 milhões de 

insetos. (FERES; MOREIRA, 2014, p. 20). 

 

 

 É uma estrutura imensurável a diversidade biológica presente na Amazônia, até 

mesmo porque, como bem asseverado, estima-se que somente 10% das espécies nele 

existentes são conhecidas, e ainda, em território soberano brasileiro tem-se mais de 50% deste 

bioma, que ocupa mais da metade do país. 

 Neste sentido enaltece-se o Brasil com tamanha riqueza, com esta megadiversidade 

biológica e, ao mesmo tempo, frisa-se a obrigatoriedade e a responsabilidade enquanto Estado 

perante suas populações e a comunidade internacional de conservá-la e protegê-la, que 

representa um desafio de ordem política, econômica, cultural e social e conclama aos 

governantes, operadores de direito e a população a efetivamente criar mecanismos de tutela a 

esta biodiversidade. 
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 Esta riqueza do bioma Amazônica, chama “a atenção mundial e geram os interesses 

mais variados, principalmente os de natureza econômica”, como afirmam Stefanello e Dantas 

(2006, p. 4098). 

 Este interesse remonta a década de 80 no Século XX, e somente aumenta, 

“especialmente de cientistas de países desenvolvidos que visam transferir esse tipo de 

tecnologia para seu país de origem”. (FERES, MOREIRA, 2014, p. 21) 

 De fato, a Amazônia carrega uma enorme contradição, uma vez que, de um lado 

inexoravelmente aguça a vontade internacional em explorá-la e protegê-la, e lado outro, não 

se vislumbra como prioridade do Brasil. 

 Hodiernamente trata-se de uma “região habitada por 25 milhões de brasileiros, 60% de 

todo o território nacional [...], região riquíssima em recursos naturais – uma das mais 

cobiçadas do planeta – ainda carece de soluções concretas de desenvolvimento humano à 

altura de sua importância social e estratégica”. (MELLO, 2015, p. 91). 

 Deve-se ressaltar que, nos dizeres do Mello, 

 

Desde o longo período colonial até à recentemente proclamada república (1889), o 

modelo de ocupação e de exploração da Amazônia esteve assentado no que pode ser 

cunhado de economia de saque: atividades extrativas de produtos primários, de 

baixíssimo valor agregado, destinados à comercialização e industrialização em 

centros mais desenvolvidos, sem retenção de excedente à economia local. 

Transcorridos mais de 500 anos de história, o quadro pouco se alterou. Em pleno 

século XXI, regido pela economia do conhecimento, a pauta de exportações da 

região continua baseada em produtos primários, não industrializados, tão somente 

com alguma variação horizontal do “cardápio” de oferta: ao invés das seculares 

“especiarias” – cravo, canela, urucum, guaraná –, as contemporâneas commodities – 

minério, soja, carne, madeira, pescado, castanha-do-pará (que virou 

“castanha-do-brasil”) – têm mantido o modelo exógeno de acumulação. (MELLO, 

2015, p. 91-92). 

 

 

 Infere-se que mesmo diante de todo conhecimento e desenvolvimento da racionalidade 

humana sobre a inexorável importância despendida pela biodiversidade equilibrada, e a 

interligação tênue entre a manutenção da vida humana e o meio ambiente saudável, o homem 

continua a explorar o bioma amazônico de forma desatenta às respostas trazidas pela natureza 

que demonstram o seu declínio e crise ambiental, principalmente de sua quota parte incluída 

na ordem territorial brasileira, não atribuindo o destaque tutelar que este bioma merece, nem 

mesmo levantando políticas de plano de desenvolvimento com uma visão futurística da 

necessidade de sua proteção. 

 Mesmo posterior à Convenção Rio-92, a atenção despendida à Amazônia não 

acompanhou a devastação antrópica e criminal ocorrida, Mello (2015, p. 93) enfatiza que “só 
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mais recentemente – e como efeito tardio da Convenção Rio-92 – o tema ‘Amazônia’ 

começou a receber o devido destaque em documentos oficiais de envergadura e fóruns 

nacionais de reconhecida expressão”.  

 Ainda, 

 

No caso brasileiro, as áreas amazônicas seguem sendo tratadas, colonialmente, como 

mera periferia do país pelos sucessivos governos da União; ignoradas em suas 

amplas potencialidades e singularidades; reduzidas à condição de almoxarifado para 

usufruto exógeno; excluídas das vantagens ou compensações de uma justa política 

fiscal e tributária; alvo de intervenções do poder central e do grande capital não 

raramente desastrosas do ponto de vista social e ambiental. Dito em outras palavras: 

a “questão amazônica”, numa ótica de país – apesar das manifestações discursivas 

oficiais em contrário - , segue, de fato, minimizada e subvalorizada; é propalada, tão 

somente, como tema de conotações exóticas pela grande imprensa – por pressão 

internacional e em sua exclusiva dimensão preservacionista –, ao invés de ser tratada 

como uma questão essencialmente estratégica e prioritária para a economia nacional 

– o maior desafio brasileiro do século XXI – e assim entendida e assimilada por 

governos e sociedade civil.  (MELLO, 2015, p. 94). 

 

 

 É paradoxal ter em seu território nacional inigualável diversidade biológica, 

acompanhada de uma gama cultural diversificada, por vezes denominada “pulmão do planeta” 

e ao mesmo tempo não dedicar e nem mesmo esforçar para sua completa preservação, frente a 

importância e responsabilidade para a manutenção da qualidade de vida sadia das gerações 

atual e futura. 

 A exploração inteligente e sustentável dos recursos que o Bioma Amazônico 

proporciona, pautado em um desenvolvimento cognoscível inteligente e que atribua margens 

de segurança ambiental, é um desafio traçado às políticas governamentais pátrias, que 

despertam um interesse fiscalizatório global, e que fortalece as premissas do novel paradigma 

do Estado Democrático Ambiental. 
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3 AS PRINCIPAIS AMEAÇAS À BIODIVERSIDADE 

 

Não é demais conclamar que a diversidade biológica exerce imperiosa importância e 

benefícios que extrapolam os interesses sociais e econômicos. Contudo, a utilização dos 

recursos naturais, sem qualquer articulação política, social e cultural que consiga conciliar o 

uso e o aproveitamento ao desenvolvimento ambientalmente sustentável, representam 

ameaças à biodiversidade. 

 Nesse sentido, Trevisol leciona:  

 

O território brasileiro é dotado de uma riqueza de fauna e flora imensa e 

valiosíssima. A biodiversidade do Brasil contém um potencial biogenético 

incomensurável, sendo a sua proteção efetiva e integral um desafio constante para o 

Direito. O cabeçalho de uma preocupação mais significativa com a biodiversidade se 

deu juntamente com a percepção da possibilidade de esgotamento desses recursos, 

aliado ao temos do desaparecimento em massa das mais diversas formas de vida na 

terra. Destarte, esse olhar direcionado para a tutela da diversidade biológica é 

produto típico das duas ou três últimas décadas do século XX. (TREVISOL, 2006, 

p. 3-4). 

 

 

 Com efeito, nos últimos decênios, este rico patrimônio ambiental, enfatiza os 

problemas advindos da exploração desregrada acometida por longo tempo, o que aguçou a 

racionalidade humana para a mudança drástica comportamental. 

 De toda forma, imperioso, porquanto necessário, retratar as principais ameaças a 

biodiversidade, iniciando-se pela extinção de espécies. Desta forma, Barbosa e Viana 

asseveram: 

 

Embora a extinção das espécies seja, de alguma forma, normal para a evolução da 

diversidade biológica, em virtude da seleção natural nos ecossistemas causada por 

alterações químicas e físicas no meio ambiente e, consequentemente, da não 

adaptação dos organismos, não há dúvidas de que a espécie humana matou mais 

animais e desmatou mais cobertura do planeta nos últimos 250 anos do que 

praticamente em toda a sua história. (BARBOSA; VIANA, 2014, p. 33). 

 

 

Observa-se então que não se retrata como ameaça à biodiversidade a extinção natural 

de espécies em virtude de alterações que ocorrem no meio ambiental, e sim as espécies que 

vêm desaparecendo em virtude das atividades humanas pautadas na necessidade premente de 

lucrar mediante a exploração predatória, que desconsiderou as consequências negativas que 

certamente adviriam de suas ações. 

A minimização do endemismo também é considerada como uma ordem de 

preocupação quando o assunto é a diminuição da versatilidade dos componentes biológicos, 

ou melhor, afirmando, redução da diversidade biológica. 
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A produção de resíduos, resultado de uma ordem de consumo incomensurável, e sua 

forma de descarte no solo, rios e mares, também é uma ameaça à biodiversidade, pois nessa 

cadeia evolutiva negativa, os resíduos despejados, na maciça maioria das vezes sem qualquer 

tratamento contamina o solo, matando organismos vivos, vegetação, poluindo nascentes e 

lençóis freáticos, que por sua vez, quando despejados em mares e rios, também acompanha 

esse negativo processo evolutivo depredatório, que culmina também na mortandade de 

espécies terrestres e aquáticas, representando verdadeira ameaça à biodiversidade. 

Ganem e Drummond afirmam que: 

 

A poluição provocada pelas atividades industriais, agrícolas e urbanas afeta 

especialmente os ambientes de água doce e marinhos. A descarga de esgotos 

domésticos e industriais, o carreamento de sedimentos e a disseminação de 

pesticidas podem ter efeitos letais. Perdas de espécies e alteração na estrutura das 

comunidades aquáticas podem ser associadas à eutrofização, fenômeno provocado 

pelo enriquecimento do meio com fósforo e nitrogênio e o consequente crescimento 

excessivo de algas, que, ao se decomporem, reduzem de forma acentuada a 

disponibilidade de oxigênio dissolvido. Desde 1960 aumentam os registros de zonas 

mortas em águas costeiras devido a esse processo de enriquecimento nutricional. 

(GANEM; DRUMMOND, 2011, p. 25). 

 

 

Pode-se pontuar também que a “destruição das florestas, portanto, aumenta o impacto 

das mudanças climáticas, além de acelerar a perda da biodiversidade.” (PEREIRA, SILVA, 

CARBONARI, 2011, p. 37). 

No que condiz as principais ameaças à biodiversidade Ganem e Drummond (2011, p. 

25) apontam “a poluição, a introdução de espécies exóticas, as alterações climáticas e a perda 

e fragmentação de habitats”. 

Já no Brasil, Scariot (2011, p. 121) considera como ameaças à biodiversidade “a perda 

de hábitats, sobre-exploração, invasões biológicas, poluição e contaminação e mudanças 

climáticas”. 

No mesmo diapasão se situa Édis Milaré (2014, p. 1026) quando salienta que “Um dos 

pontos nevrálgicos da Questão Ambiental é a biodiversidade. A ameaça que pese sobre ela 

tornou-se, de certa maneira, um risco global, vez que essa ameaça encontra-se espalhada por 

todas as partes da Globo.”  

Na apresentação do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo – 

CONSEMA, ocorrida em 2009, fora apontada e analisada a introdução de espécies exóticas, 

tratada como invasão biológica, como ameaça a biodiversidade.  Para tanto, seguem trechos 

de relatório apresentado em dezembro de 2009. 
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Assim, “a invasão biológica é considerada a segunda principal causa da perda de 

biodiversidade no mundo, causando alteração em ciclos ecológicos, dificultando a 

recuperação de ecossistemas naturais e provocando a eliminação de espécies nativas”. 

(CONSEMA, 2009, p. 01). 

 

Espécies exóticas invasoras já contribuíram, desde 1600, com o desaparecimento de 

39% das espécies de animais extintos por causas conhecidas (CDB). Mais de 120 

mil espécies exóticas de plantas, animais e microrganismos já foram registrados em 

seis países: África do Sul, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. 

(CONSEMA, 2009, p. 01). 

 

 

 Fato é que o próprio texto da Convenção da Diversidade Biológica (BRASIL, 1988), 

preceitua que os Estados devam “impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies 

exóticas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies”. 

 Quando há a introdução de espécies exóticas em habitats naturais, principalmente 

quando tais habitats encontram-se fragilizados por alterações ocorridas pelos mais diversos 

fatores, observa-se a inexistência de predadores e um rompimento na cadeia biológica, 

causando um desiquilíbrio ambiental, e principalmente representando uma verdadeira ameaça 

a biodiversidade, como também à saúde e vidas humanas de maneira direta e indireta.  

 A introdução de tais espécies podem ocorrer de forma involuntária, mas na maioria 

das vezes há um fator econômico preponderante, que se camufla por de trás desta inserção, 

“exemplo eloquente são os capins exóticos introduzidos no Brasil para a formação de 

pastagens, causando sérios impactos sobre os ambientes selvagens”. (GANEM; 

DRUMMOND, 2011, p. 26). 

 Outra ameaça necessária de ser abordada diz respeito às alterações climáticas, assunto 

em ascensão e discussão em todo o planeta, diante do acometimento célere, e das 

consequências irreversíveis acompanhadas hodiernamente por toda população mundial. 

 As alterações climáticas também representam um ciclo negativo, que pode ser 

representado por um enorme período de estiagem, e também por longos períodos chuvosos, o 

que gera uma verdadeira desarmonia diante de tais eventos extremos, gerando 

consequentemente alterações em condições climáticas cujas espécies diversas não se 

encontram adaptadas, resultando obviamente em mortandade. 

 Ganem e Drummond (2011, p. 27) asseveram que tais alterações climáticas, 

principalmente a elevação da temperatura terrestre “pode interferir no ritmo da floração e 

gerar desequilíbrios entre espécies interdependentes, como a sincronia entre nidificação, 

polinizadores e fontes de alimentos”, ainda, “a elevação da temperatura tende a ser mais 
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acentuada nos polos, reduzindo a extensão e a espessura do gelo marinho [...] além dos 

impactos regionais, as alterações climáticas causam a acidificação dos oceanos”. 

 Ressaltam porém que a mais significante ameaça à diversidade biológica seria a perda 

e modificação de habitats, “que provoca a remoção local imediata da flora e da fauna nativa, e 

consequentemente, o desaparecimento de populações inteiras, ou de parte delas”. (GANEM; 

DRUMMOND, 2011, p. 28). 

 Diante do exposto, para Scariot (2011, p. 121) “é a maior causa de perda de 

biodiversidade no país, principalmente devido à conversão da paisagem natural para a 

agrícola. É notável a quantidade de vegetação nativa que está sendo suprimida, 

principalmente para a agropecuária”. 

 Relativo à sobre-exploração de recursos o autor enfatiza que: 

 

É decorrente do excesso de caça, pesca ou coleta de uma espécie ou população, 

capaz de levá-la à extinção local. Mesmo que a sobre-exploração não resulte em 

extinção imediata, se a taxa de remoção é maior que a capacidade de suporte da 

população, esta poderá não restabelecer-se e caminhar para a extinção 

gradativamente. A exploração do palmito juçara (Euterpe edulis), no Sul e Sudeste 

do Brasil, associada ao desmatamento, reduziu drasticamente as populações em 

algumas áreas de ocorrência, e atualmente somente ocorrem em áreas preservadas. O 

esforço feito no Brasil para a implantação de unidades de conservação de uso 

sustentável, como Reservas Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

e Florestas Nacionais, onde as comunidades locais podem utilizar a biodiversidade é 

notável. No entanto o impacto causado por essa exploração nos componentes da 

biodiversidade locais ainda precisa ser mais bem documentada e talvez seja 

necessário estabelecer padrões de sustentabilidade das atividades extrativistas nessas 

unidades de conservação. No entanto, mais drástica é a exploração de madeira para 

fins comerciais, que pode reduzir a distribuição das espécies exploradas, devido à 

extinção de populações locais ou à redução na sua variabilidade genética. 

(SCARIOT, 2011, p. 122-123). 

 

 

 Assim, em linhas gerais, constatam-se os principais motivos que representam ameaças 

à diversidade biológica, e suas consequências negativas não somente para o equilíbrio 

ambiental, mas também para a saúde e vida humana, motivos pelos quais a racionalização 

antrópica encontra-se verdadeiramente atrasada diante dos impactos negativos já consolidados 

perante a biodiversidade e os efeitos sinergéticos. 

 

3.1 As políticas brasileiras sobre a biodiversidade  

 

Vislumbra-se que o homem já detém conhecimento necessário para adotar medidas 

drásticas em prol de proteger e tentar recuperar, aquilo que é recuperável, o equilíbrio da 

biodiversidade. 
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Uma das formas encontradas é a implantação de políticas preventivas e eficazmente 

punidoras daqueles que infringem a lei, não devendo, portanto, apresentar legislações que 

contenham brechas e lacunas, uma vez que a preservação da diversidade biológica deve ser 

absoluta, o seu manejo por sua vez deve ser sustentável, buscando sempre almejar a 

reestruturação e recuperação do meio ambiente. 

Barbosa e Viana (2014, p. 34) constatam que “leis precisaram ser criadas para a 

criação e manutenção de áreas de preservação e unidades de conservação”, e ainda, que “a 

fiscalização teve de ser acentuada, para a prevenção de crimes ambientais como o tráfico de 

animais e a derrubada ilegal de árvores para a obtenção de madeira”.  

Será que tais anseios e necessidades prementes são contemplados pelas políticas 

brasileiras sobre a biodiversidade? Há efetiva preocupação governamental em tutelar a 

biodiversidade brasileira, com adoção de planos de governo como meta primordial? 

São perguntas cujas respostas retratam uma realidade fática destoante daquela que se 

espera e se almeja quando o assunto é tutela do meio ambiente e sua biodiversidade em 

contraponto com a ordem econômica. 

Hodiernamente a tutela ambiental, e consequentemente a proteção da diversidade 

biológica foi elevada ao status constitucional, modernizando a ordem jurídico-ambiental em 

prol de uma edificação ecológica da sistematização ambiental brasileira, contudo, em que 

pese essa grandiosidade legislativa, Belchior (2011, p. 65) aduz que “o grande e verdadeiro 

problema é a falta de efetividade das normas ambientais, ou seja, da sua aplicação real 

mudando os fatos sociais”. 

Acerca das inversões de valores entre a tutela da biodiversidade e a ordem econômica, 

consumista, Vilela e França (2014, p. 117) afirmam que “vive-se uma época de 

preponderância notadamente econômica, em que o principal valor é o “ter”, o modo de vida 

atual fundamenta-se no consumo, e consequentemente, na exploração ambiental”.  

No Brasil os atos destinados à conservação da Diversidade Biológica remontam ao 

final do século XIX, contudo, os ideários governamentais e as políticas públicas com caráter 

iminentemente tutelar, somente ascenderam em meados do século passado. 

Sob esse enfoque, Viana e Araújo (2011, p. 139) reafirmam que “a atribuição de 

controle da conservação da biodiversidade esteve em geral centralizada na esfera federal de 

governo, com iniciativas esparsas no sentido inverso, mas a tendência descentralizadora vem-

se acentuando nos últimos anos, principalmente a partir do advento da Constituição Federal 

de 1988”.  
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 Assim, vislumbra-se a tutela do meio ambiente e sua biodiversidade por intermédio da 

legislação infraconstitucional, uma vez que as Constituições pátrias que antecederam a de 

1988 não apresentavam regramentos específicos relativos à proteção.  

Segundo Baracho Júnior “até a década de 70, o ordenamento jurídico nacional 

dispunha de diversos diplomas normativos que cuidavam da proteção isolada de recursos 

naturais”. 

Contudo, pós Constituição de 1988, Belchior (2011, p. 63) afirma que “o Brasil, 

seguindo a tendência mundial, realizou a constitucionalização do meio ambiente, ocupando o 

segundo grupo de países na evolução”.  

Fato é que a inserção do meio ambiente e sua necessidade de tutela entre os preceitos 

constitucionais eleva ao topo da hierarquia legislativa a imperiosidade de tutelar o meio 

ambiente, sua diversidade biológica, o equilíbrio ecológico como ferramentas essenciais e 

necessárias à sadia qualidade de vida, com se infere no art. 225
9
 da Constituição da República 

de 1988. 

Em análise ao § 4º do citado artigo 225 da CR/88, pode-se aferir que a Carta Magna 

atribuiu à Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira o título de patrimônio nacional, submetendo o uso dos mesmos à 

legislação específica e nos padrões que visem a garantia de preservação do meio ambiente, 

incluindo-se o uso dos recursos naturais. Não obstante a dependência de lei específica visando 

regulamentar o uso ora abordado, atualmente vislumbra-se que somente a Mata Atlântica, por 

meio da Lei nº 11.428/06 e a Zona Costeira, Lei nº 7.661/88, possuem a regulamentação. 

Os demais biomas já apontados na assertiva retro, ainda não possuem legislação 

regulamentadora o que demonstra e representa um verdadeiro atraso e retrocesso nas políticas 

de prevenção e preservação da biodiversidade em território nacional. 

Adiante, dentre os meios apresentados pela legislação para controle e preservação da 

biodiversidade, Juras cita as seguintes ferramentas: 

 

Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; zoneamento ambiental; 

avaliação de impactos ambientais; licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras; criação de espaços territoriais especialmente protegidos 

pelo Poder Público; penalidades; Cadastro Técnico Federal de atividades 

potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais; instrumentos 

econômicos. (JURAS, 2011, p. 223-224). 

 

                                                           
9
 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 
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 O Direito Ambiental Brasileiro, teve um marco teórico importante quando do advento 

de sua “codificação” no ano de 1981, diante da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 

nº 6.938, e consoante visto, na mesma década a consagração da tutela ambiental na 

Constituição Federal. 

 Fato é que a Lei nº 6.938/81 representa um avanço na legislação diante de 

delineamentos específicos pertinentes à tutela jurídica da biodiversidade e do meio ambiente, 

coadunando-se com regramentos de porte internacional, podendo citar a Declaração de 

Estocolmo de 1972, que será analisada no capítulo 3.1. 

 Rompia-se neste momento, a vigência sem qualquer ordenação 

A tutela da vegetação nativa é abordada na legislação, mais precisamente pelo Código 

Florestal que abrange as áreas de preservação permanente, as reservas legais e a servidão 

florestal. 

 Há ainda o denominado zoneamento ambiental, instituído com o advento da Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, “atualmente, o zoneamento é regulamentado 

como zoneamento ecológico-econômico (ZEE) pelo Decreto no 4.297, 10 de julho de 2002”. 

(JURAS, 2011, p. 235). 

 Dentre as várias ferramentas e inovações apresentadas com a Lei nº 6.938/81, destaca-

se o advento do Sistema Nacional do Meio Ambiente –SISNAMA, e obteve “forte 

repercussão administrativo-institucional, estabeleceu um parâmetro administrativo-

organizacional, antes inexistente, para os entes federativos que compõem o Estado brasileiro 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios)”. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 

224). 

 Conta-se ainda, no bojo estrutural do SISNAMA, a criação do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA que trata-se de órgão colegiado que emite deliberações, órgão 

de caráter consultivo e ainda, órgão regulamentador das leis ambientais objetivando a 

aplicabilidade destas. 

 Foi também com a Lei em análise que emergiu a exigência de emissão pelo Poder 

Público de licenças ambientais e de apresentação de estudo de impactos ambientais quando da 

realização de atividades efetivas ou com potencial poluidor. 

 A Lei nº 6.938/81 apresentou ao ordenamento jurídico pátrio a competência do 

Ministério Público pra propositura de ação de responsabilidade civil e criminal em virtude de 

danos ambientais. 
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 Sarlet e Fensterseifer (2014, p. 229) salientam contudo que “em que pese a riqueza e 

qualidade do conteúdo normativo trazido pela Lei 6.938/81, a sua maior deficiência, desde 

sua edição, diz respeito à implementação dos seus dispositivos”, e enfatizam “problema, aliás, 

que infelizmente se verifica em relação à legislação ambiental brasileira de um modo geral”. 

 Em 24 de julho de 1985 foi sancionada a Lei nº 7.347/85 que significou um ganho 

processual no que condiz a tutela ambiental, é a denominada Lei da Ação Civil Pública, que 

possui como escopo central apurar a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

entre outros, seja por particulares ou pelo poder público. 

 A pesca de cetáceos em águas brasileiras também foi objeto de proibição com o 

advento da Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987, bem como a proibição de qualquer 

modalidade de molestamento intencional, sendo considerado inclusive crime, quando há a 

violação da norma ali inserta. 

 Por sua vez, em 1988 restou estabelecido o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

pelo sancionamento da Lei n º 7.661. “Essa previsão legislativa reconhece a importância 

fundamental dos ecossistemas costeiros para o equilíbrio ecológico, o que é particularmente 

importante em razão do alto índice ocupacional e desenvolvimento urbano e industrial 

verificado nas nossas zonas costeiras”. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 239). 

 No mesmo ano, o mais importante progresso de todos no que condiz a tutela ambiental 

e a proteção da biodiversidade foi o advento da Constituição da República de 1988, como já 

informado, principalmente pelo fato de vivenciar uma valoração ecológica no sistema 

jurisdicional pátrio, gerando um novel fundamento para a ordem jurídica infraconstitucional. 

 Logicamente que pós-advento desta constitucionalização da tutela ambiental, surgiram 

diversos diplomas infraconstitucionais voltados a fazer cumprir o que a Carta Magna 

determina, um deles, foi a majoração do objeto da ação popular criada pelo advento da Lei nº 

4.717/65 que passou a abranger a proteção ambiental. 

 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA, 

instituto este executor da legislação ambiental, e ainda, detentor de poder de polícia, surgiu 

por intermédio da Lei nº 7.735/89 que mais tarde integrou a estrutura do SISNAMA com o 

advento da Lei nº 7.804/89. 

 Também no mesmo ano, vivencia-se a criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente - 

FNMA, com advento da Lei nº 7.797, destinado ao incentivo a projetos e atividades 

direcionadas a tutela ambiental e relacionadas ao desenvolvimento sustentável, seja de 

iniciativa de entes públicos ou mesmo por organizações não governamentais – ONG´s. 
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 Referido fundo é composto pelo repasse do montante de “20% das multas aplicadas 

pelo órgão federal de meio ambiente e uma pequena parte da participação especial recebida 

pela União em caso de exploração de grande volume de petróleo”. (JURAS, 2011, p. 255). 

 Com intuito de regulamentar a Constituição Federal em seu artigo 21, inciso XIX, foi 

sancionada a Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 que cuidou de estabelecer a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, o que traduziu um importante instrumento de tutela a 

diversidade biológica, e possui como fundamentos: 

 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. (BRASIL, 1997). 

 

 

 Ademais, no mesmo diploma, encontra-se preceituado o dever do Poder Executivo de 

promover a interface da política de recursos hídricos com as normas locais destinadas ao uso, 

ocupação e conservação do solo e ambiental entre as diferentes esferas administrativas; 

institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; estabelece infrações e 

penalidades destinadas àqueles que descumpram os preceitos legislativos elencados no 

respectivo diploma; cria modalidade de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, entre outros 

objetos para a proteção do meio ambiente e sua biodiversidade, resultado de uma efetiva 

preocupação do legislador com as gerações futuras e com um manejo sustentável dos recursos 

hídricos, nos moldes insertos na Constituição Federal de 1988.  

 Em 2000, foi sancionada a Lei do Sistema de Unidades de Conservação da Natureza, 

Lei nº 9.985, abrangendo mais o conceito de Unidade de Conservação, muito embora o 

Código Florestal (1965) já o preceituasse. Com base na referida legislação, Sarlet e 

Fensterseifer (2014, p. 262), destacam que “as unidades de conservação constituem um dos 

mais importantes instrumentos de proteção dos nossos recursos naturais, em especial de 

fragmentos dos biomas tidos como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4º, da CF/88”. 
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 A biodiversidade também possui como ferramenta de proteção o Estatuto da Cidade, 

Lei nº 10.257/2001, que constituiu também um marco valorativo ao ambiente urbano em 

busca da sustentabilidade. 

 Com a Lei, e ainda a previsão constitucional do Plano Diretor como instrumento de 

política urbana, passa-se a exigir do Poder Público Municipal a elaboração de projeto básico 

de planejamento cujos municípios possuam mais de 20.000 habitantes, ou menos disso, 

quando o Município faça parte de “regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou áreas de 

especial interesse turístico”, ou ainda, esteja “inserida na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 

nacional”. (JURAS, 2011, p. 238). 

 Busca-se com o advento desta lei, estabelecer um desenvolvimento sustentável e uma 

gestão democrática do Município, em prol de validar preceitos constitucionais, protegendo o 

meio ambiente e logicamente a biodiversidade presente no respectivo território. 

 Quando o tema é acesso e utilização de patrimônio genético Brasileiro, Trevisol 

ensina, ipsis litteris: 

 

No tocante ao acesso e uso do patrimônio genético brasileiro, a Medida Provisória 

2.286-16, de 23 de Agosto de 2001 regulamentou o art. 225, §§ 1º a 4º, da CF/88 e 

os arts. 1º, 8º, 10, 15 e 16 da Convenção Sobre Diversidade Biológica, dispondo 

sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia, e sua 

conservação e utilização. Frise-se também a instituição da Política Nacional da 

Biodiversidade pelo Dec. 4.339, de 22.08.2002, sendo fixados os princípios e as 

diretrizes para o desenvolvimento de estratégias, políticas, planos e programas 

nacionais de biodiversidade. Por derradeiro, ressalte-se a recente Lei 11.284/06, 

objeto de críticas e exaltações por parte de ambientalistas e juristas, no tocante a sua 

efetividade na proteção ambiental. (TREVISOL, 2006, p. 10). 

 

 Em análise aos instrumentos de controle, bem como ao diploma legal vigente, “o 

Decreto no 5.758, de 13 de abril de 2006, que institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (Pnap), trata como áreas protegidas, de forma específica, as unidades de 

conservação, as terras indígenas e as terras de quilombo”. (JURAS, 2011, p. 225). 

 Como criação de políticas de controle e proteção à biodiversidade foram instituídas 

taxas, podendo citar a Taxa de controle e Fiscalização Ambiental – Lei nº 10.165/2000; 

concessões, assim como a concessão florestal da Lei de Gestão de Florestas Públicas de nº 

11.284/06; impostos, citando o ICMS ecológico, entre outros instrumentos, tal como royalties. 

 Em 2007, o ordenamento jurídico pátrio foi contemplado com a criação do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), com a Lei nº 11.516/07, que 
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trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que, consoante 

art. 1º, in verbis: 

 

Art. 1º  Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito 

público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente, com a finalidade de: 

I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, 

referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, 

proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela 

União; 

II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis 

e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação 

de uso sustentável instituídas pela União; 

III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e 

conservação da biodiversidade e de educação ambiental; 

IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 

conservação instituídas pela União; e 

V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades 

envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades 

de conservação, onde estas atividades sejam permitidas. (BRASIL, 2007). 

 

 Como políticas de tutela à diversidade biológica, tem-se também a criação de diversos 

Fundos, como o anteriormente abordado Fundo Nacional do Meio Ambiente; o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Florestal, Lei nº 11.284/06, que possui por escopo incentivar 

atividades florestais sustentáveis; o Fundo Amazônia inserido no ordenamento jurídico com o 

advento do Decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008, o Fundo Nacional sobre a mudança do 

clima instituído pela Lei nº 12.114/09 que dentre outras disposições possui por objetivo apoiar 

projetos e estudos que versem sobre empreendimentos com capacidade de minimizar os 

efeitos negativos sobre as mudanças climáticas, entre outros. 

 Longe de esgotar toda a legislação infraconstitucional que visem à tutela do meio 

ambiente e da diversidade biológica, o legislador pátrio reuniu esforços em prol da 

conservação da ordem ambiental e sua biodiversidade. Todavia, mesmo diante de inúmeros 

instrumentos de proteção da biodiversidade, nota-se que a política estatal ainda não elevou 

como cerne de plano de governo e de instituição de políticas públicas, a atenção especial e 

primordial que a biodiversidade merece, na maioria das vezes demonstrando a ineficácia da 

legislação seja em caráter preventivo como em caráter reparador e punitivo, o que em 

discordância com a celeridade dos danos causados ao meio ambiente, merece emergir a um 

patamar e um paradigma central das atenções e esforços das políticas governamentais e 

principalmente econômicas, em todas as esferas do Poder Público. 
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3.2 As estratégias para a proteção e conservação dos recursos naturais: Brasil, Mercosul 

e União Europeia. 

 

 Consoante visto, a integração do meio ambiente com todo o contingente global e os 

efeitos de sua devastação desconhece as barreiras físicas soberanas e territoriais, o que 

emergem a premente necessidade de estabelecimento e fixação de estratégias para a proteção 

e conservação dos recursos naturais, da biodiversidade, do equilíbrio ambiental. 

 Nesta ordem integradora, a proteção internacional ambiental se torna cada vez mais 

atuante na sociedade, os recursos naturais e sua escassez crescente clamam por tutela efetiva. 

 Assim primordial, porquanto necessário, apresentar as estratégias para a proteção e 

conservação dos recursos naturais advindos do Mercosul e da União Europeia. 

 Iniciando-se pelo Mercosul, faz-se necessário difundir um entendimento sobre o 

mesmo, e apresentar suas finalidades, seus objetivos principais, lembrando-se que, em que 

pese por tempos a regulamentação do comercio internacional ter caminhado distante da tutela 

ambiental, desta não se distancia e deve ser regulamentada em total consonância com a 

proteção do meio ambiente. 

 Esta questão foi abordada pela Conferência Rio de 1992 quando do estabelecimento 

do Princípio 12 da Declaração que assim preceitua: 

 

Os Estados devem cooperar na promoção de um sistema econômico internacional 

aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 

sustentável em todos os países, de forma a possibilitar o tratamento mais adequado 

dos problemas da degradação ambiental. As medidas de política comercial para fins 

ambientais não devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou 

injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Devem ser 

evitadas ações unilaterais para o tratamento dos desafios internacionais fora da 

jurisdição do país importador. As medidas internacionais relativas a problemas 

ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do possível, basear-se no 

consenso internacional. (BRASIL, 1992). 

 

 É a dicotomia desenvolvimento sustentável e sistema econômico, é a busca de um 

ponto de equilíbrio e harmonização de ambos os instrumentos, sempre buscando a forma mais 

adequada ao meio ambiente. 

 Como explica Cretella Neto (2012, p. 467), vivencia-se nos últimos tempos um 

crescimento da preocupação com o comércio internacional e a questão ambiental que tem sido 

pauta de debates, declarações e tratados “não apenas nas Conferências de Estocolmo e do Rio, 

mas também no âmbito de organizações como a OCDE, a OMC, o PNUMA, a UNCTAD e a 

Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável”.  
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 Neste sentido, constatam-se também as interações econômicas regionais e o meio 

ambiente, assim como o Mercado Comum do Sul – Mercosul, que possui o Tratado de 

Assunção datado de 16 de março de 1991, promulgado no Brasil pelo advento do Decreto nº 

350, de 21 de novembro de 1991, contando com a República da Argentina, a República 

Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. 

 O objeto do Mercosul é “a ampliação das atuais dimensões de seus mercados 

nacionais, através da integração” e implica: 

 

A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, 

entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à 

circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; O 

estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial 

comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação 

de posições em foros econômico-comerciais regionais e internacionais; A 

coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes de 

comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de 

serviços, alfandegárias, de transporte e comunicações e outras que se acordem, a fim 

de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes, e O 

compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas 

pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração. (BRASIL, 

1991). 

 

 

 Dentre as implicações e finalidades precípuas do Tratado de Assunção, não é possível 

constatar a preservação ambiental, mas, a finalidade da ampliação das dimensões dos 

mercados nacionais por meio da integração somente é alcançado, como bem preceitua 

“mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a preservação do meio 

ambiente”, entre outros. (BRASIL, 1991). 

 Em continuidade, importante mencionar a Declaração de Canela (1992), que, além dos 

quatro países signatários do Tratado de Assunção, deu-se a adesão do Chile à problemática 

ambiental. Tal documento é considerado como o primeiro instrumento que abarca a Tutela 

Ambiental, estabelecendo-se que “as transações comerciais devem incluir os custos 

ambientais causados nas etapas produtivas sem transferi-los às gerações futuras”. 

 Mesmo diante do Mercosul, as soberanias estatais entre os países signatários continua 

vigente e deve ser respeitada ainda neste intuito de cooperação, ademais, referida Declaração 

de Canela/1992 aborda a questão da soberania em destaque para os recursos naturais, como 

assevera Machado (2015, p. 1266) que “os recursos biológicos são inequivocadamente 

recursos naturais de cada País e, portanto, sobre eles é exercida a soberania nacional; o 

aproveitamento econômico dos recursos florestais é um direito soberano dos Estados que 

pode e deve ser compatibilizado com a proteção do meio ambiente”.  
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 Na mesma esteira, Paulo Affonso Leme Machado (s.a), comentando sobre o Acordo 

Ambiental no Mercosul, esclarece que  

 

A Declaração de Canela/92, subscrita pelos quatro signatários do Tratado de 

Assunção, mais o Chile, acentua que: "As transações comerciais devem incluir os 

custos ambientais causados nas etapas produtivas sem transferi-los às gerações 

futuras". 3 No ano de 1992, os países membros do Mercosul reuniram-se em Las 

Lefias (Argentina) e definiram as metas a serem atingidas c os prazos para a 

consecução das mesmas .Muitas dessas metas trataram de temas ambientais. 

Chegou-se à estruturação do HSub-Grupo nº 6") para tratar especificamente de Meio 

Ambiente) através da 'i Declaração de Taranco", em reunião dos Ministros e 

Secretários de Meio Ambiente dos quatro países referidos, realizada no Uruguai, em 

1995. (MACHADO, s.a, s.p – on line). 

 

 Cretella Neto (2011, p. 516) afirma que “o maior beneficiário desse dispositivo é o 

Brasil, pois de todos os integrantes do bloco é o país no qual existe a maior biodiversidade”, e 

completa que “outro ponto importante da Declaração de Canela é o princípio pelo qual as 

normas ambientais não devem servir como barreiras não tarifárias”. 

 Fica claro, ainda, que 

 

No final de 1992 e até 1994, tiveram lugar algumas Reuniões Especiais do Meio 

Ambiente – REMAs, que tinha como objetivo analisar as legislações em vigor nos 

Estados-Partes e propor recomendações ao Grupo Mercado Comum – GMC. Entre 

as recomendações produzidas destaca-se a que se tornou a Resolução 10/94, que 

estabelece as Diretrizes Básicas em Matéria de Política Ambiental, que se 

converteria, mais tarde, no Protocolo Adicional sobre o Meio Ambiente, de abril de 

1997. Na Reunião de Las Leñas, realizada em 26 e 27.06.1992, foram traçadas 

metas para o Mercosul, várias delas tratando de temas ambientais. Além disso, foi 

criado o Subgrupo de Trabalho n. 6, órgão cuja competência é exclusiva para tratar 

do Meio Ambiente. (CRETELLA NETO, 2011, p. 516). 

 

 

 Merece destaque em matéria pertinente à proteção ao Meio Ambiente entre os 

signatários do Mercosul, o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, celebrado em 

22 de junho de 2001 em Assunção, o qual, composto de 11 artigos, prevê princípios a serem 

aplicados e seguidos destinados à tutela ambiental, como a proteção e promoção do meio 

ambiente bem como o emprego efetivo dos recursos disponíveis, inclusão do elemento 

ambiental nas políticas setoriais e introdução das considerações ambientais na tomada de 

decisões visando o fortalecimento da agregação, promover o desenvolvimento sustentável 

tendo por base o apoio recíproco entre setores ambientais e econômicos, prioridade de 

tratamento integral às causas e fontes dos problemas ambientais, promover a participação da 

sociedade civil efetivamente para tratar de questões ambientais e fomentar a internalização 
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dos custos ambientais através da utilização de ferramentas econômicas e regulatórias de 

gestão. 

 Para além deste acordo, constata-se ainda a celebração de acordos bilaterais entre 

países membros do Mercosul, podendo citar o Acordo sobre Cooperação em Matéria 

Ambiental, celebrado entre o Brasil e o Uruguai em 28 de dezembro de 1992, promulgado 

pelo Decreto nº 2.241 de 02 de junho de 1997. 

 Referido Acordo possui por finalidade principal: 

 

a) a proteção, a conservação e a recuperação do meio ambiente; 

b) a gestão, a conservação e o uso racional dos recursos naturais para fins 

domésticos, urbanos, científicos, agropecuários, industriais, de transporte, turísticos 

e econômicos em geral; 

c) o estabelecimento de métodos de monitoramento e de avaliação de impacto 

ambiental, bem como seu aperfeiçoamento; 

d) a solução coordenada das questões relacionadas aos impactos ambientais 

derivados de atividades desenvolvidas na região fronteiriça, dentro do espírito de 

amizade prevalecente entre os dois países; 

e) a proteção da saúde humana e animal e a elevação dos níveis de bem-estar social 

e econômico dos habitantes da região fronteiriça; 

f) a troca de informações e a cooperação sobre questões de interesse nacional e 

global rebaixas a meio ambiente e desenvolvimento. (BRASIL, 1997).  

 

 Referido acordo é considerado um avanço à tutela ambiental (MACHADO, 2015, p. 

1271) “no sentido da prevenção da degradação ambiental, não esperando que o tratamento 

seja deixado somente para os efeitos dos problemas ambientais”. 

 Por sua vez, primordial também apresentar a União Europeia que assim como o 

Mercosul é uma forma de interação entre o comércio e o meio ambiente entre países 

signatários. 

 A Comunidade Econômica Europeia, com o denominado Tratado de Roma de 25 de 

março de 1957, não trazia determinações no que condiz à tutela ambiental, uma vez que esta 

não era ainda o cume das atenções e preocupações dos países europeus, de tal modo, com o 

passar das décadas e ascensão da preocupação com os recursos naturais, mais precisamente a 

escassez de muito deles, e ainda com a tutela ao meio ambiente, em 1986, o referido tratado 

fora reformulado e passou a integrar em seus preceitos regramentos ambientais o “Ato Único 

Europeu”, que entrou em vigor em 1987, determinando as etapas e períodos necessários para 

formalização do Mercado Comum Europeu na década de 90, mais precisamente em 1992. 

  Como aduz Cretella Neto (2011, p. 491) “o ato único introduziu os artigos 130-R, 

130-S e 130-T no texto original do Tratado de Roma, como consequência da conscientização 

sobre a degradação do meio ambiente, que já se fazia expressar de forma relevante na 

sociedade europeia”.  



62 
 

 
 

 Mais uma vez o Tratado de Roma foi reformulado em 1992, pelo Tratado de 

Maastricht que instituiu a Comunidade Europeia, entrando em vigor em 1993 alterando certos 

dispositivos que tratavam do meio ambiente. 

 Contudo, em 2007 o Tratado de Lisboa, conhecido também como Tratado de Reforma 

Institucional da União Europeia ascendeu a preocupação de tutela do meio ambiente contra as 

atividades antrópicas, com adoções de medidas internacionais objetivando o enfretamento dos 

problemas regionais ou mesmo globais que ameacem o meio ambiente. 

 Aludida preocupação se manifesta nas linhas gerais da política ambiental da União 

Europeia baseada “nos princípios da precaução, da prevenção e da correção da poluição na 

fonte, e no princípio do poluidor-pagador.”  

 Tina Ohliger (2017) apresenta de maneira sucinta os princípios gerais que norteiam a 

política ambiental da União Europeia, bem como a sua origem e evolução histórica, 

 

A política europeia do ambiente tem a sua origem no Conselho Europeu realizado 

em 1972, em Paris, no qual os Chefes de Estado e de Governo europeus (na 

sequência da primeira conferência das Nações Unidas sobre o ambiente) declararam 

a necessidade de uma política ambiental comunitária que acompanhasse a expansão 

económica, instando a um programa de ação. O Ato Único Europeu de 1987 

introduziu um novo título «Ambiente», que constituiu a primeira base jurídica da 

política ambiental comum, com vista a preservar a qualidade do ambiente, proteger a 

saúde humana e assegurar uma utilização racional dos recursos naturais. As revisões 

posteriores do Tratado reforçaram o compromisso assumido pela Europa em matéria 

de proteção ambiental e o papel do Parlamento Europeu no respetivo 

desenvolvimento. O Tratado de Maastricht (1993) tornou o ambiente um domínio de 

ação oficial da UE, introduziu o procedimento de codecisão, e instituiu como regra 

geral a votação por maioria qualificada no Conselho. O Tratado de Amesterdão 

(1999) instituiu o dever de integrar a proteção do ambiente em todas as políticas 

setoriais da UE, tendo em vista promover o desenvolvimento sustentável. Com o 

Tratado de Lisboa (2009), a «luta contra as alterações climáticas» tornou-se um 

objetivo específico, bem como o desenvolvimento sustentável nas relações com 

países terceiros. Uma nova personalidade jurídica permitiu à UE celebrar acordos 

internacionais. (OHLIGER, 2017, s.p, on-line).  

  

Nesse contexto, importante frisar que a base jurídica da Política Ambiental da União 

Europeia encontra-se assentada nos artigos 11.º e 191.º a 193.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE), como bem observa Tina Ohliger (2017). De fato,  

 

A UE tem competência para agir em todos os domínios da política ambiental, tais 

como a poluição atmosférica e da água, a gestão dos resíduos e as alterações 

climáticas. O seu campo de atuação é limitado pelo princípio de subsidiariedade e 

pela exigência de unanimidade no Conselho em questões fiscais, do ordenamento do 

território, da utilização dos solos, da gestão quantitativa dos recursos hídricos, das 

opções ao nível das fontes de energia e da estrutura do aprovisionamento energético. 

(OHLIGER, 2017). 



63 
 

 
 

 

 De tal modo, mesmo que em linhas gerais, destaca-se a ascensão da preocupação dos 

grupos de mercado comum em estabelecer diretrizes entre os signatários que visem a 

preservação e tutela ambiental, diante da elevada importância e da constatação dos danos já 

concretizados ao meio ambiente. 

  

3.2.1 Florestas 

 

 Como parte integrante da biodiversidade, as florestas também constituem objeto de 

tutela para a contribuição para de um sistema ecologicamente equilibrado, e consoante já dito 

e reiterado diversas vezes, a interligação dos recursos naturais seguem uma cadeia que 

desconhecem fronteiras territoriais e soberanas. 

 Elas são responsáveis pela evolução de espécies, manutenção do solo, de rios, lagos, e 

logicamente, com toda esta gama, influenciam diretamente na ordem climática, sendo uma 

questão fundamental tratar da preservação de florestas. Fato é que a dicotomia utilização das 

florestas e seus recursos e a ordem econômica constituem um enorme desafio à raça humana.  

Não é raro encontrar diversas legislações que tratem da flora e fauna por todo o 

mundo, diante desta necessidade de proteção às florestas espalhadas por todo contingente 

terrestre, principalmente em prol de um uso consciente e sustentável dos recursos naturais 

ofertados e pela gama de diversidade biológica disposto nestes ambientes. 

Saraiva vai além e afirma: 

 

A floresta responde por 70% da biodiversidade conhecida, facto que explica que 

logo na COP-2, em 1995, se promova uma Declaração sobre biodiversidade e 

floresta. Também na COP-3, um ano mais tarde, estabelece-se um Programa de 

trabalho para a biodiversidade florestal e na COP-6, em 2002, as florestas surgem 

como tema prioritário, sendo estes trabalhos financiados através do Fundo 

Ambiental Mundial. (SARAIVA, 2012, p. 14). 

 

 

Mais relevante em matéria florestal e em âmbito internacional, segundo considera 

Saraiva (2012, p. 12), “aparece a soft law, em especial com os “Princípios das florestas” do 

Rio 92, [...] assim como o estabelecimento de indicadores e critérios de qualificação 

ambiental”. 

De acordo com o exposto, Antunes (2013, p. 851) ao explicar que “a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, dedicou boa parte de seus 

trabalhos ao exame da situação das florestas mundiais” e ainda, “a Rio 92 estabeleceu 

diversos princípios para o manejo das florestas”.  
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Em se tratando de legislações específicas que abordem a tutela florestal no 

ordenamento jurídico pátrio, destaca-se a Lei 11.284, de 02 de março de 2006 e o Novo 

Código Florestal, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Na União Europeia pode-se citar a inexistência de legislação comum a todos os 

Estados Membros signatários no que condiz especificamente a proteção de florestas, contudo, 

diversos são os instrumentos de tutela ambiental “como sucede com a Rede Natura 2000, no 

âmbito da qual os Estados Membros ficam incumbidos de especiais obrigações de defesa dos 

bens jurídicos - habitats e espécies”.  (LOPES, 2012, p. 39). 

  

3.2.2 Rios e lagos 

  

 A água, incluindo aqui rios e lagos são elementos que constituem e integram o meio 

ambiente, sendo considerado ainda um direito fundamental de qualquer ser humano, 

porquanto um bem indispensável a vida humana pois o corpo necessita de consumir água, ou 

seja, este elemento relaciona-se diretamente com as necessidades mínimas vitais. 

 Segundo afirma Machado (2015, p. 509), “a água para a satisfação das necessidades 

vitais de cada pessoa no planeta é aquela que inicialmente está nos rios, nas chuvas, no 

subsolo”, completando ainda “o direito de acesso à agua não pretende, e nem deve pretender, 

a legitimação de grupos privados ou até de instituições públicas para invadir países ou 

propriedades para a obtenção de água.” 

Não é pretensão esgotar todo assunto ligado às águas, aos recursos hídricos e sua 

valoração e importância econômica, uma vez que seriam incluídos também os mares, mas de 

forma objetiva, abordaria-se a questão dos rios e lagos. 

 Quando o assunto se refere aos rios e lagos e a sua relação do Mercosul, há um enorme 

interesse da sociedade internacional de regulamentar, tendo em vista a vasta quantidade de 

água que banha os países envolvidos. 

 Oliveira e Xavier assevera que:  

 

Isto porque uma grande parte das bacias hidrográficas localizam-se em regiões 

divididas por limites soberanos estatais. Assim como os recursos naturais em geral, a 

água não adota os limites geográficos abstratos criados pelo homem, nem sempre os 

respeitando, fazendo-se inserir, desta forma, rios, lagos, lagoas, lençóis freáticos e 

águas subterrâneas, sob a soberania de dois ou mais Estados. A essas águas que se 

encontram em tal posição denomina-se de “águas transfronteiriças”. [...]Na América 

do Sul existiam 38 bacias internacionais que cobrem algo em torno de 60% do 

território do continente. Especificamente no caso do Brasil, compartilha ele com 

outros países 9 bacias transfronteiriças (Amazônica, Chuí, Corantjin/Courantyne, 
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Essequibo, Prata, Lagoa Mirim, Maroni, Oiapoque e Orinoco). (OLIVEIRA, 

XAVIER, 2007, p. 17-18). 

 

 

 Os recurso hídricos disponíveis nos Estados Membros do Mercosul tem inúmeras 

utilidades, e por vezes podem incidir interesses conflitantes, necessitando, nesta toada, do 

estabelecimento de regras e normas comuns, visando não somente a utilização, como também 

a tutela, uma vez que consoante se depreende da citação retro, o fluxo das águas não 

obedecem barreiras territoriais e nem mesmo soberanas. 

 Contudo, não há nas normas do Mercosul políticas sobre o domínio das águas, e como 

apresentam: 

 

Somente é dotado de alguns textos legais internacionais ambientais, sem, contudo, 

ter influência imperativa sobre os Estados partes, além de alguns acordos 

internacionais que trata os cursos d´água transnacionais como da Bacia Amazônica e 

da Bacia do Prata, que em muitas vezes norteiam as relações entre os Estados 

abrangidos e serve de fonte jurídica para o MERCOSUL (OLIVEIRA, et al, 2016, p. 

293). 

 

 

 Por sua vez há também lagos importantes, podendo citar a Lagoa Mirim que divide 

suas águas com o Uruguai, como observa-se: 

 

A Lagoa Mirim (ou como na denominação uruguaia: “Lago Merín), figura 1, 

localizada entre o Brasil e o Uruguai, com 3750 km² que a torna a segunda maior 

reserva de água doce na América Latina. Há dois importantes unidades de 

conservação, em território brasileiro junto a Lagoa Mirim temos a Estação Ecológica 

do Taim e no território uruguaio temos a Reserva da Biosfera denominada “Bañado 

del Este”. (CAMPOS, et al, 2016, p. 03). 

 

 O Mercosul desprovido de legislação própria sobre o domínio das águas entre os 

Estados Membros acaba por utilizar diplomas e acordos internacionais. 

 Contudo, o uso dos rios e lagos pelos Estados Membros do Mercosul deve ser 

igualmente fiscalizadas, pois, diante do conceito desenhado “transfronteiriço”, a utilização 

irracional pode levar a escassez deste recurso essencial à vida humana. 

 Com relação à União Europeia por sua vez, percebe-se um empenho maior em normas 

de uso comum a todos os Estados que a compõem, assim é o que pode ser compreendido dos 

dizeres de German e Virgínio: 

 

Há alguns anos, a Comissão Europeia exige rigorosamente dos estados membros 

impulsos políticos, por exemplo, em relação à política das tarifas de água, melhoria 

dos instrumentos para a gestão das águas e medidas para incentivar o uso consciente 

e a economia da água. A grande importância que os estados membros da União 
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Europeia conferem aos padrões de qualidade da água baseia-se na Legislação da UE. 

(GERMAN; VIRGÍNIO, 2016, p. 880). 

 

 

 Consequentemente, 

 

A diretiva 98/83/EG do Conselho Europeu de 3 de novembro de 1998 sobre a 

qualidade de água de consumo estabeleceu parâmetros rígidos e obrigatórios de 

salubridade e higiene. O termo “Água destinada ao consumo humano” é definido 

obrigatoriamente para todos os estados membros no “Artigo 2.º: Definições” da 

diretiva (Conselho da União Europeia, 1998, p. 34). Além disso, os estados 

membros da UE são obrigados a entregar a cada três anos um relatório sobre a 

qualidade da água potável. (GERMAN; VIRGÍNIO, 2016, p. 880). 

 

 

 Esta citada rigidez e controle nunca é excessivo diante da iminência de finitude da 

água potável, essencial à utilização e manutenção da vida humana, e com toda certeza esta 

tutela e importância dispendida deve servir de padrão e modelo para os demais países, 

evitando assim, o racionamento de água ou mesmo seu esgotamento. 

 

3.2.3 Espécies em extinção 
 

 Este uso indiscriminado de água, utilização econômica irracional de florestas, 

poluição, tráfico de animais e espécies silvestres, pesca e caça, entre outros tantos meio de 

exploração dos recursos naturais, leva à extinção de diversas espécies. 

Como afirma Albuquerque (2014, p. 148), “atualmente, o tráfico da fauna silvestre e 

de seus produtos secundários, além de ser a segunda maior causa de extinção de espécies, 

atrás apenas da destruição do habitat, é também a terceira atividade ilícita mais lucrativa do 

mundo”. 

Desta feita, diante da premente necessidade de tomada de atitudes para a 

“regulamentação do comércio de animais silvestres, em 1975, a Convenção sobre o Comércio 

Internacional da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites) entrou em vigor”. 

(ALBUQUERQUE, 2014, p. 150). 

O Brasil é um dos signatários desta Convenção, para ser mais precisa, foi um dos 

primeiros países a aderi-la, tendo sido promulgada pelo Decreto nº 76.623/75, tendo sido 

implantada no país somente em 2000 com advento do Decreto 3.607/00. 

A União Europeia também implantou a referida Convenção, consoante se depreende: 

 

Como um dos mais importantes mercados consumidores de animais e plantas 

selvagens, das suas partes e derivados, a União Europeia (UE) tem uma especial 

responsabilidade em garantir que o comércio de espécimes, produtos e derivados de 
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espécies da fauna e da flora selvagens é sustentável e não faz com que as espécies 

em questão corram perigo de extinção. Durante muitos anos, a legislação que 

regulamenta este comércio foi uma prioridade da conservação e, desde 1984, a 

União Europeia (na altura Comunidade Económica Europeia) tem vindo a 

implementar as disposições da Convenção sobre o Comércio Internacional das 

Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), através 

da Regulamentação relativa ao comércio de espécies da fauna e da flora selvagens 

da CE, doravante designada por regulamentação relativa ao comércio de espécies da 

fauna e da flora selvagens da UE. (COMISSÃO EUROPÉIA, 2007, p. 07). 

 

 

Mesmo com aplicabilidade da citada Convenção – CITES, observa-se a extinção de 

espécies em Países Membros da União Europeia, o que ocasiona a necessidade de medidas 

mais austeras e emergenciais. A extinção de espécies pode ser depreendida da citação abaixo: 

Das 533 espécies de aves da Europa 13% estão sob ameaça, valor que sobe para 

cerca de 18% se considerarmos os 27 países da UE (à data do início do estudo a 

Croácia ainda não era Estado-membro). Destas, 11 estão Criticamente Ameaçadas. 

[...]Por outro lado existem dezenas de espécies com estatuto desfavorável, 

mostrando que os esforços de conservação não foram suficientes e têm de ser 

continuados, como no caso da pardela-balear, do sisão, da águia-imperial e do 

britango. (COSTA, LEITÃO, 2015, p. 01). 

 

 

 Infelizmente é uma situação que retrata e repete em todo o mundo, demonstrando que 

políticas fiscalizadoras e punitivas e tutelas emergenciais devem ser adotadas visando perdas 

maiores. 

 No Brasil o cenário é alarmante, “algumas espécies da fauna brasileira se encontram 

extintas e muitas outras correm o risco. De acordo com o IBGE há pelo menos 330 espécies e 

subespécies ameaçadas de extinção, sendo 34 espécies de insetos, 22 de répteis, 148 de aves e 

84 de mamíferos”. (CAMPOS, et al, 2015, p. 02). 

 Desta forma, cada vez que o homem direta ou indiretamente atinge a biodiversidade, 

acentua a gama de espécies em ameaça de desaparecimento ou que já encontram-se com a 

extinção consolidada, reafirmando a necessidade da racionalidade humana encontrar um 

equilíbrio em prol da sustentabilidade ambiental e da garantia de sua continuidade. 

 Segundo os ensinamentos de Édis Milaré (2014),  

 

Dentre os fatores agravantes desse risco no Brasil, lembre-se o avanço das fronteiras 

econômicas com o uso inadequado do solo, o uso predatório dos recursos naturais 

em geral e, particularizando, o uso indiscriminado dos recursos bióticos. Outro fator 

consiste nos efeitos das mudanças climáticas que criam condições adversas para a 

permanência e a perpetuação de espécies vivas. A sinergia maléfica desses fatores 

seria calamitosamente potenciada pela concretização de riscos nucleares. Por mais 

hipotéticos e apocalípticos que pareçam, tais fatores e riscos nunca deverão ser 

desconsiderados. (MILARÉ, 2014, p. 1026).  
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3.3 Vulnerabilidade da Biodiversidade e Desenvolvimento econômico e social 

 

 Vivencia-se como nunca fora visto um aumento nos desafios ao ser humano de 

conseguir conciliar a dicotomia existente entre a tutela da biodiversidade e a ordem e 

desenvolvimento econômico e social. 

 A utilização dos recursos advindos da diversidade biológica devem ser explorados de 

forma racional, inteligente e seletiva e que gerem segurança para manutenção destes, 

implicando na adoção de métodos dotados de complexidade, com o intuito de garantir a 

permanência viva deste vulnerável sistema que sustenta a vida humana e o equilíbrio de todo 

o funcionamento planetário.  

 Segundo Ganem e Drummond (2011, p. 11) “a conservação da biosfera por definição, 

requer a imposição de restrições ao desenvolvimento das atividades produtivas, à exploração 

do solo, à construção de infraestrutura e ao regime de uso da propriedade privada e pública”. 

 A biodiversidade constitui, sem margem à abertura de dúvidas, um fator 

preponderante na ordem econômica e social, mas ainda, sem ferramentas adequadas a um 

ponto de harmonia e equilíbrio, aumenta consideravelmente a vulnerabilidade dessa 

diversidade biológica. 

 Segundo Rodrigues Júnior (2010, p. 26), no momento em que a ordem econômica 

concorrente ameaça a biodiversidade, resultando em uma demanda voluptuosa pela busca de 

matérias primas provenientes dos recursos naturais ofertados, assumem a utilização 

insustentável dos ecossistemas. 

 No mesmo sentido, Rodrigues e Lumertz (2014, p. 119) asseveram que a economia 

“vê a natureza, em regra, como fornecedora de insumos para a produção de bens e serviços ao 

homem”. 

 Hodiernamente vivencia-se uma crise da biodiversidade diante do “declínio de 

espécies, em nível regional e global, e, principalmente, pela perda acelerada de hábitats, 

ameaçando a manutenção de biomas inteiros”. (GANEM; DRUMMOND, 2011, p. 39). 

 Corrobora com o exposto, Rodrigues e Lumertz (2014, p. 110) que referem-se a crise 

ecológica vivenciada hodiernamente, em decorrência do “esgotamento de um estilo de 

desenvolvimento pautado por padrões insustentáveis de produção e consumo que acabaram se 

mostrando nocivos ao ecossistema”. 

 Como pode-se verificar, 
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Isso porque tem prevalecido, principalmente desde a segunda metade do século XX, 

a utilização desenfreada dos recursos naturais do planeta – o que gerou um 

agravamento na desordem ecológica mundial a ponto de exigir, em contrapartida, 

não só medidas de proteção, mas, também, a adoção de um novo paradigma de 

desenvolvimento. (RODRIGUES; LUMERTZ, 2014, p. 110) 

 

 

 Se atualmente o ser humano necessita da utilização dos recursos ofertados pela 

biodiversidade, que se torna vulnerável com o uso indiscriminado e irregular, um instrumento 

finito, este deve buscar um método de desenvolvimento com ferramentas que tutele o meio 

ambiente, e que efetivamente se preocupe com a distribuição de riquezas. 

 Somente para fins elucidativos, cumpre esclarecer que em 1971, Nicholas Georgescu-

Roegen publicou uma obra intitulada “A lei da entropia e o processo econômico”, trazendo 

como base de sustentabilidade a denominada Economia Ecológica, constante de um “sistema 

econômico aberto, inserido em um ecossistema fechado em materiais e aberto em energia 

solar e procedendo à distinção entre recursos naturais renováveis e não renováveis, assim 

como levando em conta, ainda, a possibilidade de reciclagem dos resíduos”, onde, referida 

economia “contempla a existência de limites físico-materiais para a produção humana [...], em 

um “novo modelo de desenvolvimento que concilie o crescimento econômico e a preservação 

ecológica”. (RODRIGUES; LUMERTZ, 2014, p. 121). 

 Rodrigues e Lumertz (2014, p. 110) afirmam que em que pese o desenvolvimento ter 

foco na geração de riquezas, lado outro possui por finalidade a sua distribuição e melhorias da 

qualidade de vida da população, levando-se em consideração a qualidade do meio ambiente. 

 Mello (2016, p. 102) enfatiza a necessidade de gerar um progresso econômico e 

material respeitando o meio ambiente e almejar a redução de pobreza com distribuição de 

riquezas, explica que estes podem ser fatores para uma novel “equação de progresso 

humano”. 

 Busca-se um catalisador para ofertar uma dinâmica social e economicamente 

sustentável, válida para as presentes e futuras gerações com a permanência da efetiva garantia 

de uma qualidade de vida ecologicamente saudável. 

 Mello (2016, p. 103) ainda adverte sobre a necessidade de mudanças de paradigmas 

produtivos, pautados no “obsoleto extrativismo secular e predatório [...] para uma vigorosa e 

moderna economia do conhecimento, alavancada por investimentos estratégicos em ciência e 

tecnologia, com fins de inovação e inclusão social” aliada à proteção ambiental. 

 Desta forma, o desenvolvimento econômico e social que vise diminuir a 

vulnerabilidade da biodiversidade, deve ser pautado na sustentabilidade, conservando, 

tutelando e preservando os ecossistemas, em prol de garantir não somente um aumento do 
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bem estar social e crescimento econômico, mas que estes, venham atrelados à proteção dos 

recursos dispostos pela diversidade biológica, as presentes e futuras gerações. 

 

3.3.1 Perda da biodiversidade e ações antrópicas 

 

 Em todo o desenvolver planetário, constata-se a perda da diversidade biológica, 

podendo citar o desaparecimento dos dinossauros que ocorreu há aproximadamente 65 

milhões de anos, e ainda:  

 

Atualmente ocorre a 6ª grande extinção de espécies no planeta, desde o surgimento 

da vida. O ritmo avassalador das mudanças difere a atual grande extinção das que 

ocorreram em momentos anteriores da história da Terra. Outra diferença é que, desta 

vez, o Homo sapiens é um dos causadores da crise climática e da extinção de 

espécies vivas e de lugares. (RIBEIRO, 2011, p. 47). 

 

Assim, bem distante e diferente da evolução natural da vida com substituições da 

biodiversidade, a figura que mais negativamente influenciou e influencia nesta perda é o 

homem e suas ações predatórias, exploradoras, entre outros. 

Belchior (2011, p. 133) afirma que “a visão antropocêntrica tradicional dos recursos 

naturais visando ao lucro a qualquer custo deixou marcas inimagináveis no meio ambiente”, e 

ainda, “é da colisão do crescimento econômico a todo custo com a utilização dos recursos 

naturais de forma irracional que acontecem inúmeros danos ao meio ambiente, colocando em 

risco a sobrevivência das espécies, inclusive a humana”. 

 Cabe observar nesse caso que: 

  

As atividades humanas estão consumindo as funções naturais da Terra de tal forma 

que já não há mais certeza de que a capacidade de os ecossistemas do planeta 

poderão sustentar as gerações futuras. A provisão de alimentos, agua, energia e 

materiais a uma população crescente impõe hoje um alto custo aos complexos 

sistemas de processos vegetais, animais e biológicos que tornam este planeta 

habitável. Com o aumento das demandas humanas nas próximas décadas, esses 

sistemas sofrerão pressões ainda maiores – e a infraestrutura natural da qual todas as 

sociedades dependem correrá o risco de se enfraquecer ainda mais. (PEREIRA; 

SILVA; CARBONARI, 2011, p. 09). 

 

 

 As ações antrópicas destinadas inclusive ao sustento humano extraem um numerário 

espantoso de recursos naturais ofertados pelo meio ambiente e assustam a celeridade do 

crescimento populacional e a demanda de tais recursos para sustentá-los. Certo de que, sem o 

desenvolvimento de um manejo sustentável e reparador, preservador, não haverá 

disponibilidade destes recursos ambientais as gerações futuras, colocando em risco inclusive a 

própria raça humana. 
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 É preciso notar que a humanidade vivencia-se a crise da biodiversidade, e sobre ela 

Ribeiro adverte, nesses termos: 

 

A crise da biodiversidade é crescentemente conhecida pela ciência. Uma pequena 

parte dos sete bilhões de seres humanos, com maior ciência e consciência, sabe que 

ocorre uma grande extinção; sabe que as atividades de nossa espécie são uma de 

suas causas e que elas afetam mais duramente alguns segmentos da sociedade do 

que outros; sabe que é possível influir no rumo da evolução. (RIBEIRO, 2011, p. 

49). 

 

 

De fato, “essas ações envolvem interferências diretas nas atividades humanas, 

especialmente nas formas como extraímos e exploramos os recursos naturais e como 

devolvemos resíduos e energia ao meio ambiente”. (GANEM; DRUMMOND, 2011, p. 11). 

 O futuro da preservação ambiental e de sua biodiversidade mais do que nunca 

encontra-se sob o domínio da ação antrópica, que deve quebrar este antagonismo de consumo 

versus depredação ambiental e elevar o paradigma de desenvolvimento sustentável e protetor, 

como nova ordem política estatal tutelada a padrões internacionais. 

  



72 
 

 
 

4 BIODIVERSIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Referindo-se à biodiversidade, ao patrimônio genético, à biotecnologia e à 

biossegurança, Édis Milaré (2014, p. 1026) esclarece que “são termos de cunhagem recente.” 

Prossegue o autor, reafirmando que os termos em tela,  

 

Surgiram com a evolução das Biociências, partindo-se da ciência especulativa para 

suas aplicações práticas. É importante ressaltar que seu caráter interdisciplinar e a 

evolução científica e técnica por que passou a Ecologia, notadamente a partir da 

segunda metade do século XX, propiciaram a ampliação dos conceitos relativos ao 

fenômeno da vida a um sem-número de relações entre o ser humano e o mundo 

natural. Tais relações marcam acentuadamente as perspectivas de desenvolvimento 

econômico-social e de administração da Terra.” (MILARÉ, 2014, p. 1026). 

 

 

 Como tudo que envolve meio ambiente e sua diversidade biológica se inter-relacionam 

e interagem em um ciclo, porquanto cadeias de interação destes instrumentos são 

indissolúveis e inseparáveis, as ações antrópicas poluidoras, devastadoras e ameaçadoras da 

biodiversidade e do meio ambiente agem diretamente nas alterações climáticas, e vice-versa, 

ou seja, as alterações climáticas também representam verdadeira ameaça à diversidade 

biológica. 

Como bem assevera Magalhães, “atualmente, a mudança do clima e a perda de 

biodiversidade são os dois mais importantes desafios para a humanidade”. (MAGALHÃES, 

2008, p. 518). 

Fato é que a ação antrópica desmedida contribui substancialmente para o agravamento 

das mudanças climáticas, mostrando que a humanidade ainda não sabe lidar com a 

disponibilidade de recursos naturais e a diversidade biológica presente na Terra. 

 

4.1 Declaração de Estocolmo (1972) 

 

A acentuada degradação ambiental foi objeto de atenção e alerta por estudiosos e 

cientistas no final da década de 60, o que repercutiu junto à sociedade civil, dando início a 

uma época de preocupação com os problemas ambientais em ascensão, que geraram 

consequências inclusive em ordens econômicas de algumas nações, em especial em países 

com maior índice de desenvolvimento. 

Foi diante deste manifesto da sociedade civil que clamava por respostas como a 

introdução de leis que regulamentassem as ações humanas que tinham potencial risco 
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ofensivo ao meio ambiente, que surgia um cenário nunca antes vivenciado, da união da 

vontade civil e de legisladores em prol da criação de normas destinadas à tutela ambiental. 

Nasciam ainda diversas Organizações não Governamentais – ONG´s, sempre 

destinadas à tutela ambiental e ainda, estas “conseguem expressivas dotações orçamentárias, o 

que lhes permite organizar a coleta de informações, patrocinar a realização de estudos 

científicos sobre o meio ambiente e divulgar na mídia as catástrofes ecológicas”. 

(CRETELLA NETO, 2012, p. 127). 

Dentre outros instrumentos de tutela ambiental regional, urgia a necessidade de 

enfatizar e incrementar os instrumentos internacionais, diante da já reiterada ciência do 

desconhecido de fronteiras soberanas e territoriais, quando o assunto é meio ambiente e sua 

proteção. 

Desta forma: 

 

A Organização das Nações Unidas também se empenhou na luta pela preservação do meio 

ambiente. A Resolução 2.398 (XXIII), adotada pela Assembleia Geral, em 03.12.1968, 

convocou uma conferência mundial a ser realizada em 1972, em Estocolmo. [...] A 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano teve lugar em Estocolmo, 

entre 05 e 16.06.1972, e representa, no plano jurídico, o verdadeiro ponto de partida para 

uma compreensão global do meio ambiente, tanto no plano normativo quanto no 

doutrinário. (CRETELLA NETO, 2012, p. 130). 

 

 

Percebe-se que a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em 

Estocolmo no ano de 1972 trouxe uma inauguração oficial e formal de uma nova visão e 

compreensão dos acontecimentos com o meio ambiente em uma escala internacional. 

 No mesmo sentido, Bizawu e Ferreira afirmam que: 

 

A Declaração sobre o meio ambiente humano, realizada em Estocolmo em 1972 é 

considerada um marco histórico da proteção ao meio ambiente enquanto direito humano e 

fundamental, e teve como objetivo principal a manutenção da qualidade de vida da 

população planetária. O que é, na realidade, desejo premente de todos os povos do mundo 

em chama pelo aquecimento global, bem como o ideal de todos os governos, promovendo o 

bem-estar social e assegurando o gozo dos direitos humanos fundamentais e o próprio 

direito à vida. (BIZAWU; FERREIRA, 2015, p. 42). 

 

 

 Na mesma lógica de ideia, posiciona-se Passos (2009, p. 07) ao referir-se à mesma 

Conferência que, segundo ele, resultou em “inúmeras questões que continuam a influenciar e 

a motivar as relações entre os atores internacionais, colaborando para a notável evolução que 

eclodiu após a Conferência”. 

 Abordando a estruturação da Conferência, Cretella Neto aduz: 
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O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, consultando os meios 

científicos da comunidade internacional, os Estados, e as instituições do sistema da 

ONU, elaborou um relatório sobre os problemas que deveriam ser abordados e sobre 

os preparativos que deveriam ser empreendidos. Na Seção seguinte da Assembleia 

Geral, a 24ª, foram confirmados os grandes eixos da conferência antes delineados, 

sendo aceito o convite do governo da Suécia para ser a sede do evento. A 

Assembleia criou, então, um comitê preparatório, composto por representantes de 27 

Estados-Membros, encarregado de oferecer consultoria ao Secretário-Geral. 

(CRETELLA NETO, 2012, p. 130). 

 

 

 Em continuidade: 

 

Esse comitê reuniu-se quatro vezes entre março de 1970 e março de 1972. Sua 

atuação foi de fundamental importância, cabendo-lhe escolher cuidadosamente as 

questões sobre as quais a conferência deveria debruçar-se. Além disso, elaborou uma 

série de recomendações para a atuação dos participantes e uma minuta sobre a 

Declaração a respeito do meio ambiente, e analisou as primeiras sugestões para 

modificar o texto. O Comitê preparatório funcionou, na realidade como um guia 

para o secretariado da conferência, atuando com o apoio dos organismos 

especializados nas Nações Unidas e examinando a extensa documentação enviada 

pelos governos, por organizações internacionais, por ONG´s e por indivíduos. 

(CRETELLA NETO, 2012, p. 130). 

 

 

 De fato é que em citada Conferência, faz-se surgir e construir um documento que 

consolida esta importância da preocupação internacional com a tutela ambiental, e Jaques, 

demonstra a importância da Declaração de Estocolmo de 72 comparando-a à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) ao enfatizar consoante se segue: 

 

Inclusive, não seria exagero dizer que a Declaração de Estocolmo se equipara à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, à medida que – para a temática 

ambiental – foi um verdadeiro guia a nortear pactos, tratados, demais ordenamentos 

e também providências futuras em defesa do meio ambiente. (JAQUES, 2014, p. 

307). 

 

 

 A denominada Declaração de Estocolmo de 1972, culminou com a presença do 

Preambulo que apontou 7 pontos, e ainda constou com 26 princípios em prol da busca por um 

crescimento econômico dos países pautados em políticas tutelares ambientais. 

 Em análise e leitura preambular, percebe-se que o homem é ao mesmo tempo operário 

e ser integrante do meio ambiente que o cerca e que lhe traz e apresenta material e 

circunstancias para seu pleno desenvolvimento e manutenção da vida; reafirma o desejo de 

tutelar e conseguir equilibrar o desenvolvimento e a proteção ambiental; majora a importância 

do cognoscível racional transformador, inventor e criador com respeito ao meio ambiente e as 

consequências devastadoras das atitudes contrárias e irracionais; a necessidade premente dos 

países em desenvolvimento repensar as políticas aplicadas para um desenvolvimento 
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sustentável minimizando problemas ambientais; a valiosidade o ser humano e seu contínuo 

crescimento e a necessidade de equalizar essa relação juntamente com a proteção ambiental; a 

racionalidade da ação antrópica direcionada à tutela do meio ambiente, destinado a proteção 

da qualidade de vida e saúde não somente para as gerações presentes como também a 

gerações futuras; e por fim, a participação de todos, sem exceção, em um esforço comum, 

nesta tarefa árdua, dura e desafiadora, porém necessária de tutelar e proteger o meio ambiente 

que traduz-se em benefício ao homem e à sua permanência e continuidade na terra. 

 Além dos pontos ora resumidos acima presentes no Preâmbulo da Declaração, 

consoante já citado, o instrumento é constituindo ainda de 26 princípios, e Cretella Neto 

apresenta alguns dizeres pertinentes aos Princípios de 1 a 7 conforme segue então 

apresentado: 

 

1 – Constituem o núcleo dos resultados da Conferência; 

2 – Recordam que o ar, a água, a terra, a flora e a fauna são recursos naturais que 

devem ser preservados no interesse das gerações atuais e das futuras; 

3 – Os recursos renováveis devem poder manter sua capacidade de se reconstituir; 

4 – Os recursos não renováveis não devem ser esgotados; 

5 – Todos os recursos devem ser gerenciados de maneira adequada; 

6 – O homem tem responsabilidade especial na proteção do patrimônio constituído 

pela flora e fauna selvagens e seus habitats; e 

7 – Os rejeitos tóxicos ou de outros materiais que não podem ser absorvidos pelo 

meio ambiente, devem ser interrompidos; em particular, a poluição marítima deve 

ser impedida pelos Estados. (CRETELLA NETO, 2012, P. 133). 

 

 

 Pode ser observado, segundo elucida o autor, porquanto constatado, que os princípios 

seguintes, do oitavo ao vigésimo quinto, lembrando-se que a Declaração é constituída de 26 

princípios, dispende atenção especial aos instrumentos de tutela ambiental, em prevalência no 

que condiz ao países ainda em desenvolvimento, e, diante da ciência da importância deste 

status, tem-se a recomendação da majoração da ajuda econômico-financeira e da delegação de 

tecnologia. 

 Abordando o princípio 26, Cretella Neto (2012, p. 134) enfatiza que este detém 

intensivo instrumento político, quando preceitua que os Estados “devem-se esforçar para 

chegar logo a um acordo – nos órgãos internacionais pertinentes – sobre a eliminação e a 

destruição completa das armas nucleares, principal razão pela qual a China se absteve de 

votar”. 

 Trazendo as consequências da Conferência do Estocolmo, observa-se que os 

ambientalistas radicais teceram críticas pautadas nos argumentos de que referido instrumento 

teria sido desviado do foco principal e centralizada a atenção ao tema desenvolvimento. 
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 Fato é que a Declaração representou, conforme dito alhures, um importante marco 

teórico à tutela ambiental em esfera e ramo da proteção internacional, enfatizando 

instrumentos de tutela, necessidade de atitudes positivas em prol do desenvolvimento 

sustentável, importância da proteção ambiental para a vida humana, necessidade urgente de 

tomada de decisões impactantes no meio ambiente em busca de sua manutenção saudável, 

entre outros pontos abordados. 

 Segundo Jaques (2014, p. 307), “a partir de tal documento a questão ambiental evolui, 

atingindo maiores proporções, despertando a consciência ambiental nos Estados e ganhando 

proteção internacional através de um documento subscrito por vários países, dentre eles, o 

Brasil”. 

 É assim traduzido o sentimento e o norte estabelecido na Declaração de Estocolmo de 

1972, com seus vinte e seus princípios destinados na proteção do meio ambiente humano, e 

erigindo a importância de equalizar o desenvolvimento dos países com políticas ambientais 

protetivas para as presentes e futura gerações. 

 

4.2 Declaração do Rio (1992) : Princípios 

 

Vinte anos separam a Declaração de Estocolmo e a Declaração do Rio 92, e neste 

decorrer de duas décadas vários foram os instrumentos ambientais estabelecidos e realizados 

em sede internacional, e documentos regionais
10

, que apesar de assumirem extrema 

importância a este ramo, não serão objetos de análise do presente estudo, que neste tópico 

analisará e abordará a Declaração do Rio de 1992 e os estabelecimentos de seus princípios. 

Coelho e Goldemberg explicam sobre a Conferência Rio-92: 

 

Essa cúpula – Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio 

                                                           
10

 Cretella Neto (2012, p. 152) cita: a Convenção Nórdica sobre a Proteção do Meio Ambiente (Estocolmo, 

10.02.1974); a Convenção para a Proteção do Mar Mediterrâneo contra a Poluição (Barcelona, 16.02.1976) e o 

Protocolo relativo à Cooperação em Matéria de Luta contra a Poluição do Mar Mediterrâneo pelos 

Hidrocarbonetos e outras substâncias Nocivas em caso de Situações Críticas (Barcelona, 16.02.1976); a 

Convenção relativa a Conservação da Vida Selvagem e do Meio Natural da Europa (Berna, 19.09.1979); a 

Convenção Relativa à Proteção do Meio Ambiente Marinho e de áreas Costeiras do Pacífico Sudeste (Lima, 

20.11.1981) e o Protocolo Adicional de 22.07.1983; a Convenção Regional Relativa à Conservação do Meio 

Ambiente do Mar Vermelho e do Golfo de Aden (Jedda, 14.02.1982); o Acordo entre o Canadá e os Estados 

Unidos Reativo aos Transportes Transfonteiriços de Rejeitos Perigosos (Ottawa, 28.10.1986); o Acordo entre o 

México e os Estados Unidos para a Proteção e a Melhora do Meio Ambiente na Região de Fronteira 

(Washington, 12.11.1986); o Acordo de Cooperação para a Proteção das Costas do Atlântico do Nordeste 

contra a Poluição (Lisboa, 17.10.1990); a Convenção sobre a Poluição de Importar Rejeitos Perigosos e o 

Controle de seu Movimento Transfronteiriço na Africa (Bamako, 30.01.1991); e a Convenção sobre a Proteção 

do Mar Negro contra a Poluição (Bucareste, 21.04.1992).  
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de Janeiro, Brasil – ficou conhecida como Eco-92 ou Rio-92, onde se fez um 

balanço, tanto dos problemas existentes quanto dos progressos realizados, e elaborou 

documentos importantes que continuam sendo referência para as discussões 

ambientais. (COELHO; GOLDEMBERG, 2015, p. 05). 

 

 

Segundo Cretella Neto (2012, p. 153), apesar das boas conclusões resultantes da 

Declaração de Estocolmo, e dos avanços normativos pertinentes à tutela ambiental, as 

medidas adotadas para execução do exposto ainda estavam deficitárias. 

 É nessa ótica que expõe Jaques: 

 

Assim, 20 anos após Estocolmo, era realizada a Rio 92 com a denominação oficial 

de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

também conhecida por Eco 92 ou Cúpula da Terra –, contando com a participação 

de 178 governos e a presença de aproximadamente 100 Chefes de Estado ou de 

Governos. Dentre os principais documentos subscritos em razão da Rio 92 se 

destacaram a Convenção sobre Mudança do Clima e a de Diversidade, a Declaração 

de Princípios sobre as Florestas, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e a importante Agenda 21. (JAQUES, 2014, p. 309). 

 

 

 Prosseguindo no mesmo sentido, 

 

O marco seguinte no estabelecimento da ordem ambiental internacional foi a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também conhecida como ECO 92, Rio 92 ou Cúpula da Terra, 

realizada em 1992 no Rio de Janeiro. Essa foi a segunda grande reunião da ONU 

sobre o meio ambiente. Dela participaram 178 Estados, com a presença de 114 

chefes de Estado ou de governo. A preocupação do encontro era conciliar 

desenvolvimento e conservação ambiental, e esperava-se chegar a acordos que 

mediassem a ação do homem sobre o meio. Nesse contexto se consolidaram temas 

como o desenvolvimento sustentável e a segurança ambiental global. (TILIO NETO, 

2010, p. 65).  

 

 Desta forma, observa-se que a citada Conferência das Nações Unidas Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento ocorrida no Rio em 1992 alvitraram abordar a ausência de 

respostas duradouras aos problemas pertinentes ao meio ambiente apresentados, retomando 

ainda o debate, agora mais efervescente sobre a sustentabilidade diante de agravamento de 

problemas estruturais ambientais. 

 Jaques analisa a pertinência da consciência de igualdade jurídica entre Estados e a 

imperatividade da cooperação internacional. 

 

A Rio 92 se consolidou enquanto marco histórico fundamental na evolução da 

proteção internacional ao meio ambiente trazendo diversas contribuições, dentre elas 

poderíamos destacar como as mais expressivas a conscientização da igualdade 

jurídica entre os Estados, a noção quanto à imperiosidade da cooperação 

internacional em uma parceria global em prol da humanidade, bem como a 
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introdução do conceito de sustentabilidade, ou seja, do desenvolvimento sustentável. 

(JAQUES, 2014, p. 310). 

 

 Retratando algumas das problemáticas mais severas que separam as duas 

Conferências, Cretella Neto afirma e enfatiza: 

 

Além do agravamento dos problemas ambientais, as duas décadas que separam as 

Conferências viram surgir novas ameaças ao meio ambiente, ao mesmo tempo em 

que aumentaram a compreensão científica das complexas inter-relações entre os 

seres vivos, as atividades humanas e o meio ambiente. Mais do que nunca o 

aquecimento global, a diminuição da biodiversidade e o desaparecimento de 

florestas mostraram os perigos da exploração desenfreada dos recursos naturais e o 

emprego de tecnologias nem sempre bem dominadas, capazes de lançar no ar, nas 

águas e na terra, uma série enorme de substâncias perigosas para à saúde humana e 

para o meio ambiente em geral. (CRETELLA NETO, 2012, p. 153). 

 

 

 Diante deste novo cenário e da premente necessidade de realização e nova 

Conferência, a Rio 92 ocorreu pelo percorrer de alguns dias, adotando um trio de 

instrumentos não obrigatórios culminados na Declaração sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Declaração sobre as Florestas e a Agenda 21. 

 Abordando a Declaração do Rio, que deveria ser denominadas como Carta da Terra, 

Jaques observa: 

 

A Declaração do Rio, que iria se chamar Carta da Terra, reafirma os valores já 

proclamados pela Declaração de Estocolmo, contudo não consiste em uma mera 

repetição dos 26 princípios da Declaração de 72, mas sim uma intenção de evolução 

e de atualização da mesma. (JAQUES, 2014, p. 309). 

 

 

 O aumento do número de Estados participantes aflorou a consciência da necessidade 

de medidas intensificadoras de proteção ambiental que retoma o início da Década de 90, 

contando ainda com grande número de ONG´s na realização do Fórum Global, resultando 

então na mencionada Declaração do Rio. 

 Fato é que a Declaração Rio-92 enfatiza a necessidade da inter-relação e equalização 

da tutela ao meio ambiente e o desenvolvimento de ordem econômica, almejando que referido 

desenvolvimento se dê pautado na sustentabilidade. 

 O instrumento analisado, conta com um Preambulo que menciona um seguimento, 

porquanto sequência do afirmado em Estocolmo; a necessidade da relação internacional com 

a criação de mecanismos de cooperação entre Soberanias, destacando a sociedade e o 

indivíduo e o reconhecimento da interdependência dos seres na Terra. 
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 Além dos pontos abordados resumidamente do Preambulo, a Declaração conta 

também com 27 artigos, denominados princípios demonstrando já no primeiro, que os seres 

humanos encontram-se no foco das apreensões com o desenvolvimento sustentável, sendo 

direito de todos terem uma qualidade de vida saudável e produtiva em equilíbrio com a 

natureza. 

 Os artigos vindouros, mais precisamente o 2º, 3º e 4º apresentam ferramentas 

necessárias para a consolidação do direito a uma vida saudável e produtiva, ao preceituar a 

necessidade de que cada Soberania explore de maneira consciente e segundo suas legislações 

o meio ambiente e o desenvolvimento, sem causar danos a outros Estados, a necessidade de 

garantias ambientais e de desenvolvimento as gerações presentes e futuras, e, objetivando 

alcançar este desenvolvimento sustentável, deve estar em harmonia e equilíbrio a tutela 

ambiental e o processo de desenvolvimento. 

 Em comento a alguns princípios, Cretella Neto apresenta: 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável é condicionada à erradicação da pobreza 

(princípio 5). A Declaração evoca as mulheres, os jovens, as populações indígenas e 

os oprimidos (Princípio 20 a 23), a guerra e a paz em suas relações com o meio 

ambiente e desenvolvimento (Princípios 24 e 25) e a resolução de controvérsias por 

meios pacíficos (Princípio 26). Essas condições deverão favorecer a transferência de 

conhecimentos científicos e de tecnologia (Princípio 9), um sistema econômico e 

comercial menos discriminatório (Princípio 12). (CRETELLA NETO, 2012, p. 160-

161). 

 

 

 Oliveira e Alverne (2015, p. 120) também abordam alguns Princípio e ensinam que 

“em relação aos elementos procedimentais, estes se encontram nos Princípios 10 e 17 e 

abordam a participação pública nas decisões da avaliação ambiental.” 

 Somente para fins elucidativos, Cretella Neto (2012, p. 161) informa que “em relação 

às florestas, não foi possível concluir um convenção, dada a forte oposição de diversos 

países.” 

 Como ora apresentado, percebe-se uma reafirmação dos regramentos insculpidos na 

Declaração de Estocolmo 1972, aperfeiçoando-se e amoldando-se as novas realidades 

vivenciadas pós duas décadas nos mecanismos de tutela ambiental internacional, sempre 

buscando equalizar o desenvolvimento dos países com um equilíbrio ambiental, delimitando a 

responsabilidade das soberanias na medida em que degradam e devastam o meio ambiente, 

enfatizando-se consequentemente a necessidade de esforços em prol do desenvolvimento 

sustentável. 
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 Não se pode deixar de mencionar ainda, que foi diante deste cenário traçado que 

surgiu a Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e a Convenção 

Sobre a Diversidade Biológica já mencionada anteriormente. 

 Assim, 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas  tem 

o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em 

um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. 

Esse nível deverá ser alcançado em um prazo suficiente que permita aos 

ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, assegurando que a 

produção de alimentos não seja ameaçada e permitindo ao desenvolvimento 

econômico prosseguir de maneira sustentável. (BRASIL, 2017) 

 

 

 Consoante vislumbra-se, trata-se iminentemente de instrumentos criados com vistas à 

promover a redução e/ou estabilização das emissões e concentrações de gases de efeito estufa 

na atmosfera, ocorridas pela ação humana, que gera e impacta negativamente sobre todo o 

sistema climático mundial. 

 

4.3 Protocolo de Kyoto 

 

Passados cinco anos da Conferência do Rio-92, ou seja, no ano de 1997 fora elaborado 

o denominado Protocolo de Quioto, que, em linhas gerais, abordava questões atinentes à 

redução da emissão de gases responsáveis pelo aquecimento global, causadores do efeito 

estufa. 

Trata-se de um instrumento firmado, que representa principalmente, esforços da 

comunidade Internacional em resposta às alterações climáticas e ao desenvolvimento 

sustentável, ocorrida após a Convenção sobre Mudanças Climáticas. 

Outrossim, segundo asseveram Coelho e Goldemberg (2015, p. 06) “o 

aprofundamento da Convenção sobre Mudanças Climáticas resultou na elaboração do 

Protocolo de Quioto, de 1997, que objetiva a redução da emissão de gases causadores do 

efeito estufa”. 

Abordando então os objetivos primordiais do citado Protocolo, Cagliari, Simionatto 

Filho e Rambo afirmam: 

 

Com este intuito de operacionalizar as normativas já produzidas entre as partes 

signatárias dos tratados anteriores, veio o Protocolo de Kyoto, em 1997, propondo, 

como meta inicial, a redução de gases-estufa para os chamados países desenvolvidos 

em 5,2% dos níveis apresentados em 1990. Essa meta inicial deveria ser alcançada 

entre os anos de 2008 e 2012, trazendo como reflexos a busca por novas fontes de 

energia menos prejudiciais ao meio ambiente, assim como a luta contra o 
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desflorestamento, o investimento em novas tecnologias a fim de evitar o aumento de 

emissões de gases-estufa – com o devido compartilhamento com os outros países, 

dentre outros. (CAGLIARI; SIMIONATTO FILHO; RAMBO, 2010, p. 275). 

 

 

 Emergia a preocupação acentuada com as consequências devastadoras na 

biodiversidade e as mudanças climáticas advindas da ação antrópica que resultava em danos 

ambientais, tendo por base levantamentos de dados dos anos 90, estabelecendo metas 

redutivas de 5% das emissões de gases no decorrer de 2008 a 2012. 

Corrobora com as assertivas Coelho e Goldemberg: 

 

Após a conferência do Rio, em 1992, foram necessários cinco anos para a adoção do 

Protocolo de Quioto, que fixou metas para a redução das emissões de gases 

responsáveis pelo aquecimento da Terra e um calendário para cumpri-las. Esse 

protocolo só  entrou em vigor em 2005 e, mesmo assim, os Estados Unidos se 

mantiveram fora dele. (COELHO; GOLDEMBERG, 2015, p. 13). 

 

 

 Para se chegar à conclusão do Protocolo de Kyoto, ou Quioto, em 1997, passou-se por 

um escorço histórico que remonta ao ano de 1988, como se pode constatar da descrição 

trazida por Pereira, Silva e Carbonari: 

 

1988 – Primeira reunião entre governantes e cientistas, realizada em Toronto 

(Canadá), conclui que o impacto potencial das alterações do clima da Terra é 

inferior apenas ao de uma guerra nuclear. 1990 – O primeiro informe de nível 

internacional foi o IPCC, no qual os cientistas advertiram que, para estabilizar os 

crescentes níveis de CO2, seria necessário reduzir as emissões de 1990 em 60%. 

1992 – Mais de 160 governos assinam, na ECO-92, a convenção marco sobre 

mudança climática, que visava: evitar interferências danosas da ação humana sobre 

o clima para proteger as fontes alimentares, os ecossistemas e o desenvolvimento 

social; estabelecer a meta para que os países industrializados mantivessem suas 

emissões de gases estufa, no ano de 2000, nos mesmos níveis computados em 1990; 

instituir o princípio de responsabilidade comum e diferenciada, significando que 

todos os países têm responsabilidade de proteger o clima, mas os do Norte devem 

ser os primeiros a atuar. 1995 – Novo informe do IPCC conclui que os primeiros 

sinais de mudança climática são evidentes, sugerindo que o impacto de origem 

humana nesse processo é significativo, desafiando assim, por exemplo, poderosos 

grupos de pressão em favor dos combustíveis fósseis. 1997 – É assinado o Protocolo 

de Quioto. (PEREIRA; SILVA; CARBONARI, 2012, p. 48). 

 

 

 Vislumbra-se então que as alterações climáticas trazem impactos enormes, perdendo 

somente para devastação nuclear.  

Segundo Silva: 

 

O protocolo sofreu um grande golpe no ano de 2001 quando os Estados Unidos da 

America deixaram definitivamente as negociações sob a alegação de que o tratado 

traria risco de estagnação de sua economia além de enxergar como injusta a não 
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obrigatoriedade dos países em desenvolvimento de reduzir suas emissões. (SILVA, 

2016, p. 35). 

 

 

As prospecções de redução de gases estufas também estavam presentes e ainda estão 

nos debates pré e pós celebração do Protocolo de Quioto, o que, mesmo com toda importância 

presenciada do aumento célere da emissão de gases estufa, somente em 2005 entrou em vigor 

referido instrumento, que se deu posterior a ratificação pela Rússia em 2004. Insta salientar 

que os Estados Unidos apesar de assinar o Protocolo não ratificaram o mesmo. 

 Antunes (2013, p. 1297) afirma sobre a não aceitabilidade das obrigações 

estabelecidas no Protocolo de Quioto pelos Estados Unidos e assevera atentando-se para a 

fragilidade de punir países economicamente fortes, o que representa um ponto frágil da 

comunidade internacional, concluindo pela existência de uma problemática ainda não 

superada, qual seja, “a norma de direito internacional tende a se transformar em ficção para os 

mais fortes, demonstrando que ainda estamos distantes de uma verdadeira civilização”. 

 Coaduna com as assertivas Silva (2016, p. 35) ao afirmar que “o protocolo por trazer 

normas cogentes de redução da emissão de gases que causam o efeito estufa principalmente o 

dióxido de carbono, foi alvo de controvérsias e resistência em sua ratificação por parte dos 

países desenvolvidos.” 

 As metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto não se destinam aos países que não o 

ratificaram, demonstrando ainda um atraso no que condiz a redução dos gases de efeito estufa 

e as mudanças climáticas, que estão trazendo consequências devastadoras como pode ser 

acompanhado efetivamente pela mídia na atualidade. 

 

4.4 Conferências das Nações Unidas sobre o Clima – COP 21: objetivos 

 

 Consoante visto, as alterações climáticas representa uma verdadeira ameaça à 

diversidade biológica e ao meio ambiente, consequentemente a vida humana como a que se 

tem conhecimento na Terra. Desta forma, o tema mudanças climáticas tem destaque em 

debates internacionais constantes. 

 Para a efetividade do tão almejado desenvolvimento sustentável, salienta-se a 

importância de criação de instrumentos que freiem e combatam as alterações climáticas que 

crescem em ritmo célere, e ainda “com o fim do prazo de vigência do Protocolo de Kyoto em 

2012 e seu relativo fiasco, se tornou necessário a implementação de um novo modelo de 

combate ao aquecimento global”. (SILVA, 2016, p. 36). 
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 O desgelo dos polos é algo perceptível de forma tão iminente que dispensa até mesmo 

estudos relatoriais, e seu efeito cascata amplamente divulgado verifica um aumento do nível 

dos mares, gerando potencial risco de submersão de comunidades instaladas no decorrer do 

litoral, além de períodos de seca e estiagem extremos causando desertificação de novas áreas, 

entre outros efeitos, o que por consequência, apresenta outro problema ambiental que são os 

denominados refugiados. 

 Já foi visto, porquanto abordado, que em que pese o Protocolo de Quioto estabelecer 

metas para redução de gases de efeito estufa desde 1997, quando de sua assinatura, e em 

2005, quando de sua entrada em vigor, não foram todos os países que o ratificaram, 

percebendo-se então que os esforço de alguns era prejudicado pela falta de cooperação e 

solidariedade de outros, existindo então uma séria lacuna de cunho internacional à tutela 

ambiental. 

 Neste cenário, a Organização das Nações Unidas elevou como tema de debate e objeto 

de inserção o combate às alterações climáticas como um dos escopos da tão abordada 

sustentabilidade, que passou a ser tema central em 2015 com a realização da 21ª Conferência 

das Partes sobre Mudanças do Clima, em Paris, assim conhecida como COP-21. 

 Nas palavras de Trindade e Riani (2017, p. 144) “em todas as COP’s foram 

apresentados estudos inéditos e relevantes sobre as mudanças climáticas. Todavia, apenas em 

duas COP’s foram apresentados acordos climáticos relevantes, o Protocolo de Kyoto (1997), 

na COP 3, e o Acordo de Paris, na COP 21, em 2015.” 

 E ainda, “o Acordo de Paris, 2015, representa um esforço e compromisso de toda a 

comunidade internacional no combate à mudança climática, ao contrário do Protocolo de 

Kyoto que só impunha metas de reduções de emissões de GEE aos países desenvolvidos”. 

(TRINDADE; RIANI, 2017, p. 145). 

 Nessa perspectiva e complementando ao analisar a ineficácia atual do Protocolo de 

Quioto diante do crescimento dos problemas climáticos, Trindade e Riani continuam 

afirmando: 

 

A mitigação do Protocolo de Kyoto não era ambiciosa para as previsões científicas 

apresentadas e os efeitos climáticos já sentidos pelo mundo. Era necessário um novo 

acordo global de mitigação, justo e ambicioso, que substitui-se o Protocolo de 

Kyoto. As metas de Kyoto já não atendiam os efeitos climáticos presentes e futuros. 

(TRINDADE; RIANI, 2017, p. 395). 
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 Percebe-se a ascensão da preocupação com as mudanças climáticas diante do cenário 

de vulnerabilidade retratado e apresentado a comunidade internacional por meio de estudos e 

catástrofes vivenciados, razão pelo qual ascende e intensifica a necessidade de tomada de 

atitudes drásticas e céleres na tentativa de inverter o cenário hodierno, ou mesmo de retardar e 

estagnar o que já se encontra consolidado, motivo pelo qual representa a importância da COP-

21. 

 Ocorrida em 2015, A COP-21 traduziu uma resposta aos anseios internacionais em 

busca de soluções para Justiça Ambiental Climática Global, criando-se os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, onde cada pais membro da ONU ficou incumbido de 

promover políticas de prevenção e proteção ambiental em busca da sustentabilidade em um 

conjunto de ações harmônicas com um mesmo fim. 

 Desta forma, o objetivo central da COP-21, ocorrida em Paris, e com esta adesão 

histórica diante do reconhecimento da responsabilidade de cada soberania, é de manter o 

aquecimento global abaixo dos 2°C. 

 Esta assertiva pode ser confirmada pelos dizeres de Trindade e Riani (2017, P. 145) 

“com a proposta de entrar em vigor em 2020, o Acordo de Paris estabelece uma ambiciosa 

meta de manter a elevação média da temperatura mundial abaixo dos 2ºC e limitar esse 

aumento de temperatura em 1,5ºC”.  

 Atrelada a esta meta estabelecida, segue também o objetivo de dispender esforços para 

erradicação de pobreza, e da busca pela harmonia entre a ação antrópica e o desenvolvimento 

sustentável. 

 Trindade e Riani porém, tecem comentários e questionam a força executória do 

referido Acordo ao afirmar que “essa meta está condicionada ao esforço individual, ou seja, a 

vontade de cada país signatário. As políticas públicas de cada país determinarão os limites da 

temperatura global. O que coloca em dúvida a eficácia do Acordo, haja vista que dependerá 

da vontade dos países”. (TRINDADE; RIANI, 2017, p. 145). 

 Trata-se, pois, do maior desafio atual para a humanidade, ofertando uma resposta 

global as ameaças das alterações climáticas e do intenso e crescente aquecimento global, 

atrelado ao desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, tendo por base o princípio 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas de cada país com base em suas 

respectivas capacidades. 
11

 

                                                           
11

 Artigo 2 – 2 - O presente Acordo será implementado para refletir a igualdade e o princípio das 

responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias 

nacionais. (PARIS, 2015). 



85 
 

 
 

 

4.4.1 Impactos do Acordo da COP 21 

 

 O Acordo da COP 21 trouxe um novo desafio a todas as Soberanias, que terão que 

adequarem o desenvolvimento do país a uma modalidade sustentável e minimizadora dos 

impactos negativos ao meio ambiente, enfatizando as alterações climáticas ocorridas pelo 

aquecimento global. 

 Para Trindade e Riani: 

 

O Acordo de Paris é um documento hard law, pois apresenta artigos, com metas 

bem estabelecidas e prazos para seu cumprimento. Foi responsável por resgatar o 

multilateralismo, ou seja, resgatar a cooperação internacional sobre um tema 

sensível no ambiente global que é a mudança climática. (TRINDADE; RIANI, 2017, 

p. 145). 

 

 

 O desenvolvimento sustentável e a erradicação de pobreza de países subdesenvolvidos 

e em desenvolvimento necessitam de ajuda e cooperação dos países desenvolvidos e 

economicamente fortes, em uma ação integrada e responsável para que as metas presentes no 

Acordo COP 21 passem a ser palpáveis e não apenas teórica, principalmente diante das metas 

de mitigação e redução de emissões de gases de efeito estufa em prol de uma redução 

significativa dos riscos e impactos das mudanças climáticas. 

 De tal forma, um acordo desafiador como o analisado, isso porque falam-se em 

instrumentos destinados a “salvar o planeta Terra”, e mantê-lo em condições para a 

sobrevivência de espécies inclusive a humana, gera impactos à economia de cada soberania. 

 Abandonar os modos pelos quais as indústrias de maneira maciça hodiernamente 

atuam, elevando-se a responsabilidade pela degradação ambiental, com o desenvolvimento de 

tecnologias limpas, renováveis e sustentáveis, geram com toda certeza um impacto à 

economia. 

 Os impactos empresariais e econômicos são abordados por Zibas: 

 

A grande questão, aqui, é de que maneira os novos comprometimentos, com os quais 

as nações estão dispondo-se no decorrer dos próximos anos, afetarão as empresas e a 

economia. Há previsão de que as atividades intensivas na emissão de carbono 

(como, por exemplo, as que geram energia a partir da queima de derivados de 

petróleo) se tornarão mais caras e as organizações terão de lidar com 

regulamentações mais rigorosas, preços de carbono menos acessíveis e metas de 

corte de emissões de gases mais rígidas. (ZIBAS, 2015, p. 01). 
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 É latente a necessidade de adequação e utilização de energias renováveis em um 

contrassenso com as aquelas advindas da queima de derivados de petróleo, uma vez que estas 

resultam em emissão de carbono, gás poluente e ativador do aquecimento global. 

 A tomada de atitudes emergenciais é medida que se impõem, o preço pago pelo 

planeta e consequentemente pelos seres que o habitam, supera qualquer reajuste econômico,  

político e cultural aplicados pelos países. A absorção do impacto empresarial e econômico 

deverá ocorrer por meio de parcerias globais e de espírito de cooperação em prol de um 

objetivo único, qual seja, uma resposta internacional com vistas a reduzir drasticamente as 

emissões de gases de efeito estufa, como instrumento de combate as corridas alterações 

climáticas. 

 Essa urgente premente e então retratada: 

  

Apesar de rigorosas consequências que já afetam o meio ambiente, medidas urgentes 

são necessárias para lidar agora com essa questão, e os governos em todo o mundo, 

com o auxílio das empresas e da sociedade civil, precisarão trabalhar para dissociar 

as emissões de gases de efeito estufa do crescimento econômico e direcionar o 

mundo para uma economia de baixo carbono. Nesse sentido, o caminho para uma 

atividade perene e sustentável é que as organizações e seus administradores 

apliquem tempo e experiência para o aprimoramento no desenvolvimento ambiental 

e social das empresas; isso inclui tornar permanente a mensuração e a redução das 

emissões de carbono, bem como a preparação e divulgação de informações 

transparentes e confiáveis sobre tais emissões, apresentando à sociedade e ao 

mercado a contribuição da empresa na minimização dos efeitos das mudanças 

climáticas. (ZIBAS, 2015, p. 01). 

 

 

 Novos investimentos em biocombustíveis e energias renováveis terão lugar de 

destaque entre as escolhas empresariais e organizacionais, direcionado o desígnio pelo 

desenvolvimento sustentável em prol de atingir metas estabelecidas no Acordo COP-21. 

 Os estereótipos e paradigmas até então formados, sofrerão uma ruptura total, diante da 

necessidade de adequação a um novo estilo de vida, até então desprezado, com mudanças nas 

gerações de fontes de energia, meios de transporte, alimentação, construções, mudanças 

tecnológicas, setores de economia, além de tudo, uma ruptura do padrão cultural pautado no 

consumismo e no “ter”, alterando tudo mais que cercam os inúmeros habitantes do planeta e 

grita por socorro. 

 Lado outro, se efetivamente constatar esforços conjunto da sociedade civil, soberanias 

distintas, ONG´s, Empresas e Organizações em prol de efetivamente colocar em prática o 

Acordo COP 21, os impactos sobre as alterações climáticas terão uma resposta positiva para 

toda a sociedade e para o planeta. 
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4.4.2 Mecanismos jurídicos, financeiros e de controle do Acordo da COP 21 
 

 O Acordo da COP 21 representa um avanço da preocupação internacional com relação 

aos efeitos potenciais devastadores causados pelas ações antrópicas, colocando a humanidade 

e o meio ambiente em perigo e, consequentemente, acentuam o aquecimento global e geram 

variação crescente climática, aumentando a temperatura da terra, ou seja, propiciando as 

mudanças climáticas.  

Percebe-se, para tanto, a fragilidade de implantação das metas desafiadoras 

estabelecidas e aprovadas pelos Estados-Partes. Além da responsabilidade internacional das 

Partes, o cumprimento do Acordo requer consciência e uma solidariedade planetária para 

levantar o desafio relativo ao aquecimento global.  

Trata-se de um Acordo diferenciado porque reconhece a responsabilidade partilhada 

entre Estados em razão de suas capacidades respectivas e de seus contextos nacionais com 

realidades diferentes, justo quanto às metas a serem alcançadas pelos Estados, transparente, 

bem democrático (todos os Estados presentes tiveram a oportunidade de se expressar), 

aplicável porque leva em conta o nível de desenvolvimento e as necessidades específicas dos 

Estados, especificamente, dos mais vulneráveis e/ou em desenvolvimento, possibilitando, 

além dos compromissos financeiros, a transferência de tecnologias rumo à uma economia 

baseada em energias renováveis.   

O Acordo permite, em nome do princípio da transparência, o instalação de um sistema 

de acompanhamento dos compromissos nacionais, com uma certa flexibilidade para os países 

em desenvolvimento, dando-se possibilidade de conhecer os esforços de cada um dos Estados 

signatários.  

O Objetivo é levar os Estados a conter o aumento médio da temperatura abaixo de 2º 

com relação a nível pré-industrial e continuar a agir para limitar a elevação das temperaturas a 

1,5º. Trata-se de um grande desafio. Razão pela qual, o Acordo prevê o autocontrole da parte 

dos Estados, ou seja, que cada um reveja de cinco (05) em cinco anos seus compromissos para 

diminuir suas emissões de gases de efeito estufa.  

 Desta forma, pelo Acordo os países deverão atingir seu pico global de emissão de 

gases de efeito estufa, em curto prazo, para que posteriormente os elimine de maneira célere, 

sem conduto estabelecer datas limites para tais atos, restando uma verdadeira lacuna. 

 Trindade e Riani aduzem: 

 

Com a proposta de entrar em vigor em 2020, a meta de manter o aquecimento global 

muito abaixo de 2ºC está condicionada ao esforço individual de cada país membro 
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da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Diante de estudos que atestam 

efeitos climáticos alarmantes, o signatário do Acordo deverá preparar estratégias, a 

nível nacional, e comunicar suas contribuições que pretendem alcançar para o 

Secretariado da UNFCCC, a cada cinco anos, nos termos do artigo 4º, do ANEXO I, 

do Acordo de Paris. (TRINDADE; RIANI, 2017, p. 145). 

 

 

 Observa-se a responsabilidade de cada Soberania em arquitetar em colocar em prática 

estratégias em prol do atingir a meta estabelecida de manutenção do aquecimento global 

inferior de 2ºC no ano de 2020, que encontra-se próximo, emergindo a necessidade de 

tomadas céleres de medidas. 

 Os autores continuam: 
 

 

Os compromissos dos países serão realizados por intermédio das chamadas 

“Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas” (INDC – sigla em 

inglês). É através da INDCs que cada país irá apresentar sua contribuição de redução 

de emissões dos gases de efeito estufa, sendo que cada contribuição deverá ser 

comunicada a cada cinco anos ao secretariado da COP (artigo 4º, do Acordo de 

Paris). Ao apresentar os INDCs, os países devem promover com integridade 

ambiental, transparência, exatidão e consistência os compromissos assumidos. 

(TRINDADE; RIANI, 2017, p. 145). 

 

 

 Os dados que deverão ser entregues ao secretariado da COP, deverão ser concretos, 

exatos, reais e transparentes, pois não se trata de uma mera negociação, e sim o que está em 

pauta é a sobrevivência humana e existência salubre e ideal para a vida como se conhece do 

planeta Terra. 

 Ainda, 

 

Com o novo acordo climático, deverão os países partes incorporar medidas de 

mitigação e redução dos gases de efeito estufa em suas políticas, planos e 

programas. As leis internas deverão ser revistas, uma vez que deverão estar em 

sincronia com os termos do Acordo e os futuros compromissos. (TRINDADE; 

RIANI, 2017, p. 146). 

 

 

 A revisão e adequação das leis de um determinado país deverá ser revista e amoldada 

aos termos propostos no Acordo, buscando segui-lo com fidedignidade e com total 

responsabilidade em um sentimento de coparticipação, solidariedade e preservação ambiental. 

 Ademais, conforme os termos do Acordo COP 21, os países desenvolvidos assumem 

um caráter de responsabilidade de ajuda mútua aos países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos para disponibilização de fatores econômicos e transferências tecnológicas 

na busca de um desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e, consequentemente, o 

combate às alterações climáticas. 
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 Vale lembrar, também, que o Acordo de Paris reconhece o potencial da ação de outros 

atores não estatais, tais quais, as empresas, as coletividades e as associações cuja participação 

se articula de diversas maneiras e mediante diversas ações, levando, para tanto, os atores 

tradicionais (os Estados) a uma verdadeira mudança de paradigma abarcada na transição para 

uma economia de baixo-carbono, ou seja, uma economia “des-carbonizada”.  

 Não há como deixar de mencionar no presente estudo, a suspensão do Acordo de Paris 

proferida pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump. Como um 

retrocesso no momento que se fala em multilateralismo em que se baseiam as relações de 

cooperação entre Estados, ao invés de unilateralismo que trouxe, a um certo momento, o 

distanciamento entre Estados nas relações internacionais e a hegemonia do Império 

Americano.  

 Segundo Estelle Pattée, com a retirada dos EUA do Acordo de Paris, Trump se isola 

interna e externamente e decreta o fim das energias renováveis.  

 

Conter o aquecimento global para abaixo de 2 ° C, inevitavelmente, será mais difícil 

após a retirada do segundo maior emissor de gases com efeito de estufa, mas não 

impossível. Os Estados Unidos e Trump ele mesmo, têm, eventualmente, bem mais 

a perder se retirando (do mencionado acordo). (PATTÉE, 2017, s.p,-on line). 

 

 

Não mais como olvidar a preocupação internacional com as mudanças climática que, 

ultimamente, se tornaram objeto e sujeito das Conferências internacionais  cujo intuito 

primordial e premente salvar a humanidade do aquecimento global, reduzindo as emissões de 

gases de efeito estufa. O planeta-Terra clama pela vida.  

A atitude do governo americano sobre o Acordo de Paris, certamente, acarretará 

consequências diplomáticas, considerando o apoio mútuo entre membros, por exemplo, da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em matéria vinculada à segurança 

comum, inclusive o combate contra o terrorismo. Vozes se levantam, comprovando a 

existência de ligação entre terrorismo e mudanças climáticas. O que poderia levar os aliados 

tradicionais dos EUA a isolar, diplomaticamente, o governo americano. É uma questão de 

segurança internacional. Para OTAN, as mudanças climáticas são uma “preocupação 

estratégica”.  

É o que afirma Vinicius Alves Marques quando discorre sobre a OTAN e a Segurança 

Ambiental, uma vez que, para ele,  

 

Com a preocupação dos impactos ambientais, a OTAN criou projetos em áreas 

como “infraestrutura” e questões decorrentes da gestão das propriedades de defesa, 

bem como o impacto de ameaças climáticas e biológicas sobre os soldados. Na 
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prática, a ênfase tem sido em projetos e iniciativas que afetam as operações 

militares, como a racionalização do impacto ambiental de compostos militares para 

maximizar a economia de custos e vantagem tática, além de minimizar os impactos 

negativos sobre o meio ambiente. (MARQUES, 2013).  

 

 

É de observar, nos dizeres de Marques que “mesmo parecendo contraditório a visão 

militar de sustentabilidade e dinâmica ambiental, acaba sendo de extrema importância e 

totalmente eficaz para o desenvolvimento tecnológico sustentável”.  

Tal visão militar mesclada como os avanços tecnológicos vem reforçar o objeto do 

presente trabalho no tocante à imprescindibilidade das energias renováveis no atul cenário 

mundial e sua necessidade nas estratégias militares quanto ao abastecimento de tropas em 

tempo de guerra e/ou de paz, bem como a sua influência na redução dos orçamentos dos 

exércitos no mundo.  

Nesse sentido, posiciona-se Vinícius Alves Marques (2013), reafirmando, 

concretamente: 

Um destes projetos, o Smart Energy Team (SENT), visa diminuir a dependência de 

combustíveis fósseis nas operações militares e bases. Outra vez, as preocupações 

não são apenas com as mudanças climáticas, mas também estratégicas. Como a 

própria OTAN define: custos de energia são drenos significativos nos orçamentos de 

defesa. Isso pode ter impacto sobre os recursos disponíveis para a OTAN em 

adquirir e manter as capacidades de defesa, bem como limitar a sua capacidade de 

empreender operações militares. Reduzir a “pegada de energia” (energy footprint) 

das operações é uma prioridade. (MARQUES, 2013, s.p, – on-line).  

 

 Indubitavelmente, fica comprovado o liame entre a Segurança e as mudanças 

climáticas. Percebe-se, no entanto, a eventualidade de isolamento do governo americano em 

matéria de segurança coletiva da OTAN e outros aliados, bem a necessidade de substituir as 

energias fósseis, fatores de poluição e de conflitos armados, pelas energias renováveis.   

 O celebrado acordo que contou com a massiva participação de diferentes Nações em 

prol de uma tutela mais efetiva de proteção ambiental e da união de esforços em busca de 

ações que visem minimizar os danos causados ao mundo pela ação antrópica, mais 

precisamente as emissões de gases de efeito estufa e a consequente mudanças climáticas com 

seus efeitos negativos em toda lógica ambiental mundial, uma vez que estes últimos 

desconhecem fronteiras territoriais e soberanias, ao contrário do posicionamento “suicídio” de 

um dos maiores poluidores mundiais rompendo com as conquistas da COP-21. 

 É importante mencionar, também, a recusa do Georges W. Bush em ratificar o 

Protocolo de Tókyo (Tóquio) em 1997, Acordo sobre a redução das emissões de gases de 

efeito estufa que entrou em vigor em 2005, dificultando a implementação e a efetividade das 
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metas estabelecidas pelos Estados signatários. Tal unilateralismo americano é um retrocesso 

no que condiz a tutela ambiental e a busca internacional de inverter o caminho percorrido pela 

destruição da biodiversidade e afronta à natureza por ações antrópicas. Pior, ainda, ouvir do 

Presidente de uma das maiores potências militares mundiais, refutando a responsabilidade 

humana quanto à destruição do meio ambiente e da ação antrópica geradora das mudanças 

climáticas, qualificando o argumento científico de “ficção”. 

 O caminho percorrido pelos EUA está na contramão da história da humanidade e da 

vontade reiterada dos 195 Estados reunidos em Bonn (Alemanha), em maio de 2017, durante 

a intercessão da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, 

manifestando-se a favor de adotar medidas ambiciosas para lutar contra as mudanças 

climáticas.
12

  

Sem dúvida, para a comunidade internacional, a aplicabilidade do Acordo de Paris é 

de extrema e urgente necessidade de mudar os padrões éticos e morais vivenciados, 

colocando-se como prioridade a proteção do meio ambiente para assegurar a própria 

sobrevivência da humanidade e do bem-estar social, bem como a garantia de dignidade 

humana, a fim de promover o tão sonhado, o desenvolvimento sustentável. Nota-se, 

infelizmente, que a ganancia e o capitalismo consumista têm destaque e relevância para a 

nação americana, em nome do protecionismo econômico e da valoração da sua soberania 

imperial e maquiavélica, ao invés de salvaguardar os ganhos contidos no Acordo de Paris em 

nome de interesses coletivos/difusos, de conformidade com a tutela do meio ambiente como 

bem essencial para todos em busca de sadia qualidade de vida.  

 Com ou sem os Estados Unidos, ainda há esperança com a determinação dos demais 

Estados signatários, uma vez que a China e a União Europeia, conveniaram formaram uma 

aliança verde para, segundo Estelle Pattée (2017), através medidas a serem tomadas, 

concretizar o “sucesso histórico” do Acordo sobre o clima de Paris e “acelerar o abandono 

‘irreversível’ das energias fosseis.” 

 É nessa perspectiva que se inicia o terceiro capítulo sobre a Sustentabilidade e 

energias renováveis, fazendo jus ao subtítulo do presente trabalho e, servindo-se de ponte 

como os capítulos anteriores sobre a importância da biodiversidade e a necessidade de sua 

preservação e proteção, considerando as ações antrópicas e a vulnerabilidade dos 

ecossistemas.   

                                                           
12

 Vide o artigo da Estelle Pattée, de 01 jun. 2017, “Diplomatie, emplois… Pourquoi les Etats-Unis ont tout à 

perdre. Disponível em: < http://www.liberation.fr/planete/2017/06/01/diplomatie-emplois-pourquoi-les-etats-

unis-ont-tout-a-perdre_1573991> Acesso em: 25 jun. 2017.  
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5 SUSTENTABILIDADE E ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Hodiernamente, vivencia-se o maior desafio da humanidade no que condiz à proteção 

ambiental, e a inexorável, porquanto premente, necessidade de mudanças drásticas de atitudes 

e formas de conduzir as necessidades humanas, as ordens consumistas, as políticas 

econômicas e sociais até então vivenciadas, os estereótipos culturais, os dogmas soberanos, e 

tudo relativo à maneira com que foram conduzidas a exploração, extração, utilização dos 

recursos ofertados pelo natureza, sua biodiversidade declarado patrimônio ambiental. 

Para confirmar tal postulado, Pinto, Sampaio e Bizawu (2016), ensinam, nesses 

termos: 

 

Observa-se, ainda que, diante dos avanços tecnológicos e do progresso da ciência, a 

proteção e conservação do meio ambiente se torna uma imperatividade que clama 

por ações concretas urgentes e medidas eficazes para favorecer, sobremaneira, a 

governança mundial sobre os recursos naturais. Os desafios são numerosos, mas os 

mais atuais e urgentes se referem à efetividade dos diferentes acordos internacionais 

negociados, assinados, celebrados e ratificados pelos Estados em matéria de meio 

ambiente.” (PINTO; SAMPAIO; BIZAWU, 2016, p. 54). 

 

 

Corroborando com a assertiva, Rodrigues e Lumertz afirmam que: 

 

A sociedade contemporânea enfrenta, hoje, uma crise generalizada motivada, em 

muito, pelo esgotamento de um estilo de desenvolvimento pautado por padrões 

insustentáveis de produção e consumo que acabaram se mostrando nocivo ao 

ecossistema. Isso porque tem prevalecido, principalmente desde a segunda metade 

do século XX, a utilização desenfreada dos recursos naturais do planeta – o que 

gerou um agravamento da desordem ecológica mundial a ponto de exigir, em 

contrapartida, não só medidas de proteção, mas, também, a adoção de um novo 

paradigma de desenvolvimento. (RODRIGUES; LUMERTZ, 2014, p. 110). 

 

 

Trata-se, então, de uma ruptura conjuntural de padrões, urgindo a necessidade de 

desenvolvimento de tecnologias baseadas na sustentabilidade, podendo elencar as fontes de 

energias renováveis. 

Como já analisado anteriormente, a atenção despendida pelo ser humano no que 

condiz a preocupação lançada em favor do crescimento e desenvolvimento global, ganhou 

notoriedade em 1972 com a Conferência de Estocolmo – Conferência sobre o Meio Ambiente 

Humano, principalmente diante do desequilíbrio constatado à época, pertinente à exploração 

sem limites da raça humana sobre os recursos naturais ofertados, a desigualdade social e a 

miséria presentes, e lado outro, a riqueza e a fartura. 

Nas palavras de Varela e Zini demonstrando o marco teórico divisor de águas em 

âmbito ambiental pós Conferência de Estocolmo, e sua interferência na legislação pátria: 
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Apesar da existência de instrumentos normativos esparsos, tais como os Códigos de 

Águas, de Pesca, de Mineração das décadas de 30, 40 e 60, entre outros, a produção 

legislativa brasileira sobre meio ambiente ganha folego somente após a Conferência 

de Estocolmo de 1972. Tal evento foi um marco na questão ambiental. A partir dele, 

tem-se a criação do Programa das Nações para o Meio Ambiente e a aprovação da 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, bem como diversos princípios 

norteadores aos processos decisórios de relevância para a questão ambiental são 

definidos. (VARELA, ZINI, 2015, p. 52). 

 

 

Somente para fins elucidativos, salienta-se a pertinente e necessária distinção existente 

entre dois termos suscetíveis de gerar confusão ou, ainda, ambiguidade, mas que se 

diferenciam substancialmente:  o crescimento versus desenvolvimento. 

Neste sentido, Rodrigues e Lumertz apresentam: 

 

Pode-se afirmar, genericamente, que o crescimento não conduz automaticamente à 

igualdade e à justiças sociais, pois deixa de levar em consideração qualquer outro 

aspecto da qualidade de vida que não seja o acúmulo de riquezas, acessível a 

pequena parte da população. Já o desenvolvimento, por sua vez, também se 

preocupa com a geração de riquezas, mas tem o objetivo de distribuí-las e de 

melhorar a qualidade de vida da população, levando em conta, com a mesma ênfase, 

a qualidade ambiental do planeta. (RODRIGUES; LUMERTZ, 2014, p. 111). 

 

 

 Tal pensamento de ideias coaduna com o entendimento de Amartya Sen quando se 

trata do combate à pobreza na aplicabilidade da teoria da Justiça relativa à distribuição de 

renda e ao desenvolvimento das capacidades e/ou oportunidades das pessoas como sujeito e 

fim de sua liberdade. “É principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento como um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam” (2000, p. 52), assevera o 

autor, em sua obra intitulado “Desenvolvimento como liberdade.” 

 Em sua abordagem pertinente, Sen considera a expansão da liberdade como o fim 

primordial e o principal meio de desenvolvimento. É o que ele chama de “papel constitutivo” 

e “papel instrumental” da liberdade de desenvolvimento. No entendimento do autor,  

 

O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva no 

enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem capacidades 

elementares como por exemplo ter condições de evitar privações como a fome, a 

subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades 

associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e 

liberdade de expressão etc. Nessa perspectiva constitutiva, o desenvolvimento 

envolve a expansão dessas e de outras liberdades básicas: é processo de expansão 

das liberdades humanas, e sua avaliação tem de basear-se nessa consideração. (SEN, 

2000, p. 52).   

 

 



94 
 

 
 

Considerando a liberdade humana na sua importância intrínseca como fim e “como objetivo 

preeminente do desenvolvimento, o autor, faz uma análise sobre a eficácia da liberdade como 

meio e, como instrumento, “reside no fato de que diferentes tipos de liberdade apresentam 

inter-relação entre si, e um tipo de liberdade pode contribuir imensamente para promover 

liberdades de outros tipos. Portanto, os dois papeis estão ligados por relações empíricas, que 

associam um tipo de liberdade a outros. (SEN, 2000, p. 54). 

 É nessa perspectiva, nos dizeres do autor, que “a pobreza deve ser vista como privação 

de capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério 

tradicional de identificação da pobreza.” (2000, p. 109). 

 Por isso a assertiva que o desafio lançado às ordens governamentais, é desenvolver 

instrumentos que mesclem não o crescimento do país, pois este significa aumento de 

desigualdades e ainda exploração ambiental desmedida, e sim à sustentabilidade harmonizado 

com uma distribuição de renda mais igualitária é a bandeira que se hasteia e que mais se busca 

hodiernamente. 

 Em análise ao texto constitucional vigente pátrio, perceber-se-á uma busca do 

legislador em atrelar ao meio ambiente este conceito de sustentabilidade, quando preceitua a 

necessidade e o dever de todos e do Poder Público em “preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. (BRASIL, 1988). 

 No tocante ao desenvolvimento sustentável, há de observar que 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge na década de 1980, no âmbito da 

União Internacional pela Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Sabe-se 

também que em 1984 a Organização Mundial das Nações Unidas criou por meio da 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Relatório de 

Brundtland, que formulou o mais famoso conceito de desenvolvimento sustentável, 

como sendo um modelo que busca satisfazer as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 

Na sequência, tem-se que a Assembleia Geral das Nações Unidas ao convocar a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 

confirmou a necessidade de se promover o desenvolvimento sustentável e 

ambientalmente sadio. (FONTES, 2015, P. 553). 

 

 

 Feitas tais ponderações, o conceito de sustentabilidade é elucidado por Varela e Zini 

(2015, p. 54) que afirmam que “pode ser entendida como exigência de que a exploração dos 

recursos naturais e os investimentos financeiros e tecnológicos devem ser desenvolvidos para 

a manutenção e qualidade da vida humana”. 

 Ainda, 

 

Tendo em vista que o meio ambiente natural e o meio ambiente social são 

interligados pelas atividades humanas e que estas, inevitavelmente, geram impactos 
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físicos, bióticos, socioeconômicos e culturais, o desenvolvimento sustentável deve 

ser regido por princípios, leis e, fundamentalmente, pelo emprego de tecnologias 

eficientes que possam garantir, de forma efetiva, o equilíbrio natural. O desafio é, 

portanto, compatibilizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Nos dias 

de hoje, a ideia de desenvolvimento sustentável perpassa pela adequação das 

atividades e tecnologias empregadas em relação ao luar, às pessoas e aos impactos, 

benefícios e prejudiciais gerados à comunidade. (VARELA; ZINI, 2015, p. 54). 

 

 

 Ressalta-se mais uma vez a busca pelo equilíbrio natural atrelado aos aspectos do meio 

ambiente social, como um todo que se interliga em uma cadeia de relacionamento não 

podendo ser, nenhum de seus elementos, desconsiderados, porquanto abrangidos pela 

sustentabilidade. 

 Falar em sustentabilidade é pensar também no crescimento econômico. É o que 

ressalta José Eli da Veiga quando se refere ao Relatório Prosperity without Growth? 

 Com efeito,  

 

Não há como escapar, portanto, do dilema do crescimento. E seu debate vai exigir 

rompimento mental com uma macroeconomia inteiramente centrada no aumento 

ininterrupto do consumo, em vez de um continuísmo pretensamente esverdeado por 

propostas de ecoeficiência mais que jamais vai poder deter o aumento da pressão 

sobre os recursos naturais. (VEIGA, 2010, P. 25-26). 

 

 

 Segundo o autor, “a sustentabilidade, é necessário uma macroeconomia que, além de 

reconhecer os sérios limites naturais à expansão das atividades econômicas, rompa com a 

lógica social do consumismo.” (2010, p.26). 

 O processo de desenvolvimento sustentável é irreversível e inegável, mas as 

contradições ou ambiguidades aparecem quando se trata do binômio “economia e 

sustentabilidade” na ótica do consumo tanto para as populações dos países em 

desenvolvimento como as dos países mais industrializados.  

 Em sua obra “A ideia de Justiça” (2011), Amartya Sem aborda suscintamente a 

questão do desenvolvimento sustentável e meio ambiente, concluindo, na oportunidade, “a 

discussão sobre a relevância da liberdade e as capacidades”.  

 

A ameaça que o meio ambiente enfrenta hoje foi justamente salientada em 

discussões recentes, mas há necessidade de clareza para decidir como pensar sobre 

os desafios ambientais do mundo contemporâneo. Concentrar-se na qualidade de 

vida pode ajudar nesse entendimento, e não lançar luz sobre as exigências do 

desenvolvimento sustentável, mas também sobre o conteúdo e a relevância do que 

podemos identificar como “questões ambientais”. (SEN, 2011, p. 282). 

 

 

Lembrando o valor do meio ambiente e a importância do Relatório Brundtland sobre o 

desenvolvimento sustentável, Amartya Sem, salienta que  
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[...] o valor do meio ambiente não pode ser apenas uma mera questão do que existe, 

pois também deve consistir nas oportunidades que ele oferece às pessoas. O impacto 

do meio ambiente sobre as vidas humanas precisa estar entre as principais 

considerações na ponderação do valor do meio ambiente [...] (SEN, 2011, p. 282). 

 

 

 Nesse sentido, é importante mencionar ainda que, para o autor,  

 

Não surpreende que a sustentabilidade  ambiental seja tipicamente definida quanto à 

preservação e melhoria da qualidade da vida humana [...] O meio ambiente não é 

apenas uma questão de preservação passiva, mas também de busca ativa. Ainda que 

muitas atividades humanas que acompanham o processo de desenvolvimento 

possam ter consequências destrutivas, também está ao alcance do poder humano 

enriquecer e melhorar o ambiente em que vivemos. (SEN, 2011, p. 283). 

 

 

 Não se pode disseminar também desta conjuntura a sustentabilidade e as energias 

renováveis, pois são elementos inseparáveis, ou seja, o desenvolvimento de uma nação/país, 

leva também este elo de ligação com a sua produção energética. 

 

A sustentabilidade tem como foco evitar a degradação do meio ambiente, o que 

conduz a um imprescindível e necessário equilíbrio entre o uso de energias não-

renováveis e renováveis. Como imperativo categórico, é responsabilidade de cada 

ser humano, visando a si próprio e às futuras gerações, optar, em suas atividades 

cotidianas, em pleno atendimento aos modelos traçados pelos princípios da 

precaução e da prevenção, por energias renováveis em detrimento das energias não 

renováveis. O Estado por sua vez, deve seguir o mesmo caminho em suas atividades 

e na regulação das atividades produtivas, sempre buscando nessas a efetivação dos 

princípios do poluidor/pagador e do usuário/pagador. (VARELA; ZINI, 2015, p. 

55). 

 

 

 Observa-se que os dizeres aportados, coadunam com os preceitos constitucionais de 

ser dever de todos e do poder público preservar, tutelar o meio ambiente, e uma das formas 

primordiais e necessárias é sem dúvida, conseguir o ponto de equilíbrio e harmonia entre 

energias não renováveis e renováveis. 

 Então, o que seria energia? Conforme explicam Custódio e Valle (2015, p. 19), “a 

energia está ligada a própria história da sociedade humana, e se manifesta em forma de calor, 

movimento ou luz”, ainda, “é essencial para a produção dos bens necessários a existência 

humana e por isso não pode ser ignorada ou subvalorizada”. 

 Em um célere escorço histórico sobre a obtenção de energia à partir da Revolução 

Industrial (período marcado pela forte e demasiada produção de energia para alimentação dos 

maquinários industriais), esta se dava por meio do uso do carvão, substituindo-se a até então 

utilizada queima de lenha, que logo foi alterada para o uso do petróleo e gás (fontes fósseis), o 

que são utilizadas hodiernamente de forma considerável. 
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 Ainda, 

 

Durante muito tempo seu efeito foi ignorado devido a sua importância e 

essenciabilidade, mas passa a ser o centro das atenções quando se comprova que 

estas fontes fósseis emitiam poluentes que punham e põe em risco a vida no planeta, 

pois gerava os conhecidos gases de efeito estufa. Assim, passa se a buscar a 

diversificação da matriz energética, com novas formas de obtenção de energia, 

surgindo as energias alternativas e as renováveis, de forma a atender a demanda cada 

vez maior deste elemento essencial a vida moderna e cumprir um preceito buscado 

por todos os países do mundo, a autossuficiência energética. (CUSTÓDIO; VALLE, 

2015, p. 19-20). 

 

 

 Observa-se então que as políticas energéticas de uma soberania em sua integridade 

relacionam-se com o desenvolvimento da mesma, e deve, ser desenvolvida e trabalhada 

levando-se em consideração a proteção ambiental. Não é mais aceitável pela comunidade 

mundial o uso desmedido e sem qualquer ponderação das formas de obtenção de energia que 

diretamente influenciam negativamente no equilíbrio ambiental. 

 Asseveram o uso desmedido e crescente da energia pela sociedade, Varela e Zini ao 

afirmarem: 

 

A demanda crescente de energia e seu uso desmedido ocasionaram sérias 

consequências, sendo a poluição do ar, o desmatamento, a chuva ácida, a 

desertificação, a contaminação radioativa, bem como o efeito estufa meros 

exemplos. A tais consequências, outro fator deve ser acrescido: a escassez energética 

gerada pelo uso desmedido de matrizes energéticas não renováveis, ou seja, aquelas 

que apresentam grande potencial de esgotamento por serem utilizadas em velocidade 

inversamente proporcional à sua formação. É o caso, por exemplo, do petróleo e 

seus derivados, a energia geotérmica e os combustíveis radioativos. (VARELA; 

ZINI, 2015, p. 43). 

 

 

 Ademais, sabe-se da impossibilidade de dissociar a sociedade contemporânea e os 

recursos energéticos, fatores estes que elevam o grau de preocupação da relação entre 

sustentabilidade versus energia. 

 Segundo Varela e Zini (2015, p. 41) “a energia é um dos principais elementos 

constituintes da nossa sociedade e sua disponibilidade é vista como fator preponderante ao 

desenvolvimento econômico”. 

 Para Souza e Teixeira (2015, p. 78), “quando se fala em desenvolvimento logo vem a 

mente industrialização e tecnologia ou o contrário. Contudo não há como um país 

desenvolver-se sem energia, pois essa é o núcleo de funcionamento daquele”. 

 Por fim, 
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Ocorre que o desenvolvimento deve ocorrer de forma sustentável, ou seja, deve-se 

utilizar o capital natural do planeta de forma racional, permitindo que estes também 

sejam utilizados pelas gerações futuras, não comprometendo assim suas 

necessidades. (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 78). 

 

 

 Assim, apresentado está este liame que interliga diretamente o meio ambiente, a 

energia e o desenvolvimento de um país, e merece atenções políticas e ações governamentais 

em prol de estabelecimento de instrumentos de equacioná-los e harmonizá-los, visando o 

cumprimento do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado para a atual e as futuras 

gerações, consoante preceituado na Constituição Federal/88. 

 

5.1 Conceito: energias renováveis 

 

 Visto a importância da energia quando o padrão de aferição é a sustentabilidade de um 

país e sua necessidade diante das mudanças, passa-se a entender o que venha a ser energias 

renováveis, que carrega consigo este papel importante na proteção da ordem ambiental e sua 

biodiversidade. 

 Ainda,  

 

A energia é elemento essencial à vida, especialmente nesta era digital e tecnológica, 

bem como o meio ambiente que como define a Constituição Federal é essencial à 

sadia qualidade de vida. Por isso há uma crescente preocupação com a produção do 

primeiro em harmonia com o segundo. Surgindo assim a perspectiva de utilizar as 

energias renováveis. (DIAS; TELES, 2015, p. 115). 

 

 

 Se então as energias renováveis assumem papel de destaque na sustentabilidade, na 

proteção e tutela ambiental, nas alterações climáticas que serão analisados oportunamente, o 

que seriam então as energias renováveis? 

 Segundo explicam Ribeiro e Renan (2016, p. 189) “no que se refere ao conceito de 

energia renovável, é pacífica a doutrina no sentido de que a mesma advém de recursos 

naturais como sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica, recursos naturalmente 

reabastecidos, como hidráulica, por exemplo”. 

 Somente para fins elucidativos, Custódio e Valle apresentam denominações, 

porquanto conceitos sobre as energias tradicionais, as energias alternativas e as energias 

renováveis ao explicarem: 

 

a) as tradicionais: derivadas de combustíveis fósseis como petróleo, carvão 

mineral e gás, que dominam a produção energética mundial, mas são finitas e 

atualmente impactantes para o meio ambiente e geram, a partir de suas queimas, 
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gases de efeito estufa. Por isso tem se buscado a troca desta por outras formas 

de energia. 

b) as alternativas: são as alternativas as tradicionais sendo o gás – que existe em 

maior abundância – a energia nuclear e as energias renováveis. Surgem como 

alternativa a escassez especialmente do petróleo, e começam a ser pensadas a 

partir da década de 70 quando ocorre a primeira crise mundial do petróleo. 

c) as renováveis: o conceito de energia renovável refere-se a origem dessa energia, 

ou seja, ao recurso natural do qual é proveniente. As fontes de energia 

renováveis são aquelas nas quais o elemento natural possui a capacidade de 

autorregenerar-se ou de ser renovado pela ação humana, tendo como seus 

maiores expoentes o sol, o vento, os rios e correntes de agua, as marés 

terrestres, as massas aquecidas do interior da terra, a biomassa e outras ainda em 

processo de pesquisa. (CUSTÓDIO; VALLE, 2015, p. 20). 

 

 Neste sentido, energias renováveis seriam aquelas oriundas de recursos fornecidos 

pela natureza, que, porém são tidos como infinitos, ou seja, a matéria prima utilizada como 

fonte energética é inesgotável, pois como a própria nomenclatura induz são fontes que se 

renovam de maneira natural. 

 Nesse contexto Souza e Teixeira (2015, p. 77) afirmam e complementam que “a 

energia renovável [...] se torna uma opção otimizada para geração de energia e consequente 

minimização dos impactos ambientais, uma vez que, seus recursos são tidos como infinitos, 

pois é gerada por meio do calor do sol, velocidade dos ventos, o calor interno da Terra dentre 

outros”. 

 Ainda, constata-se, mais precisamente no exterior um crescimento no que condiz a 

utilização das energias renováveis, “investimentos em tecnologia são feitos para que se 

descubra uma forma mais eficiente e com menor custo na utilização de energia solar, eólica, 

geotérmica, de biomassas, etc”. (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 78). 

 Levando em consideração o conceito de energias renováveis, o Dictionnaire 

Environnement (2012),  preceitua:  

 

Hoje designa energia renovável um conjunto de indústrias diversificadas, cuja 

implementação não de qualquer maneira a extinção do recurso inicial e é renovável 

em escala humana: 

- vento: vento, das ondas. 

- Sun: térmica, fotovoltaica, termodinâmica. 

- Calor terrestre: a energia geotérmica. 

- Água: hidroeléctrica, energia das marés. 

- Biodegradação: biomassa. 

- Biocombustíveis.
13

 (Tradução nossa). 

                                                           
13

 Vide Dictionnaire Environnement. Disponível em: https://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/energie_renouvelable.php4 Acesso em: 26 jun. 

2017. “On désigne aujourd'hui par énergies renouvelables un ensemble de filières diversifiées dont la mise en 

oeuvre n'entraîne en aucune façon l'extinction de la ressource initiale et est renouvelable à l'échelle humaine : 

- Vent : éolienne, houlomotrice. 

- Soleil : thermique, photovoltaïque, thermodynamique. 
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Lê-se, ainda, no mesmo Dictionnaire que as energias renováveis são múltiplas e 

fundamentalmente diversas pelos seus mecanismos físicos, químicos ou biológicos. 

 A opção pelas fontes de energias renováveis devem ser instrumento de política 

governamental de implantação, com medidas de curto, médio e longo prazo, em substituição 

da utilização de energias não renováveis, além, é claro, da conscientização da população 

como um todo, da diminuição de gasto energético. 

 Assim, é apresentada a importância da energia renovável em busca da tutela 

ambiental, e sua interação com a sustentabilidade de um país, pois que, elemento necessário 

para a sobrevivência humana e constituintes da sociedade. 

 

5.1.1 As cinco “famílias” de energias renováveis: solar, hidroelétrica, eólica, biomassa e 

geotérmica. 

 

 Consoante analisado, sociedade, desenvolvimento econômico e utilização de energia, 

são hodiernamente elementos indissociáveis, principalmente nesta era inovadora digital e 

tecnológica. Porém, a produção energética como tal é ainda utilizada massivamente por fontes 

de energias não renováveis, não possuindo mais sustento perante a degradação ambiental e 

suas inúmeras consequências devastadoras ao planeta. Por isso, constata-se a crescente busca, 

porém ainda não eficaz, por fontes de energias renováveis, podendo citar a solar, 

hidroelétrica, eólica, biomassa e geotérmica que passam a ser objeto de análise e conceito. 

 Iniciando-se pela energia solar, como bem apresentam Dias e Teles (2015, p. 125), “é 

a proveniente da luz e do calor do sol. O sistema fotovoltaico produz energia elétrica com 

elevada viabilidade e baixa manutenção. Não emite gases como efeito estufa”. 

 O sol então pode ser, como de fato é, utilizado como material para a produção da 

energia solar, sendo um instrumento infinito, com custos não elevados e de fácil manutenção, 

sendo assim um dos componentes das energias renováveis. 

 Abrangendo a energia solar, Custódio e Valle aduzem: 

 

A energia solar pode ser utilizada de diversos modos, desde o aquecimento solar 

passivo até a sua conversão em energia elétrica. Entre os vários processos de 

aproveitamento da energia solar, os mais usados atualmente são o aquecimento de 

água e a geração fotovoltaica de energia elétrica. No Brasil, o primeiro é mais 

encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a características climáticas, e o 

                                                                                                                                                                                     
- Chaleur terrestre : géothermie. 

- Eau : hydroélectrique, marémotrice. 

- Biodégradation : biomasse. 

- Biocarburant.” 
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segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em comunidades isoladas de energia elétrica. 

A energia solar é um exemplo clássico de energia renovável e limpa, pois não polui 

durante sua aplicabilidade de difícil acesso ou isolados e os painéis solares tem vida 

útil em média de 25 anos. (CUSTÓDIO; VALLE, 2015, p. 26). 

 

 

 Assim, observa-se que a energia solar além de ser uma ferramenta renovável, é 

também considerada uma energia limpa, visto que na sua produção, não há efetivamente 

nenhum tipo de poluição gerada.  

 A outra fonte de energia renovável a ser analisada diz respeito à energia eólica, ou 

seja, a energia proveniente das forças dos ventos, que assim como a energia solar, trata-se 

também de uma fonte de energia limpa. 

 Conceituando energia eólica, 

 

Energia eólica: é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na 

utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para 

produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. A energia eólica, 

enquanto alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, está permanentemente 

disponível, pode ser produzida em qualquer região, é limpa, não produz gases de 

efeito estufa durante a produção. (DIAS; TELES, 2015, p. 125). 

 

 

 Consoante se observa, a citação retroapresentada coaduna com a assertiva de que a 

energia eólica além de ser uma fonte renovável, é também uma energia limpa por não 

produzir gases de efeito estufa, tratando-se pois, o vento, sua matéria prima, de fonte 

inesgotável e infinita. 

 Complementando, 

 

[...] A energia eólica é obtida pelo movimento do vento decorre da utilização de 

turbinas para a captação destes ventos gerando eletricidade; os ventos são 

abundantes na natureza, as turbinas tem vida média de 20 anos e em tese o terreno 

ocupado pelos parques eólicos pode ser utilizado para outros fins, como 

agronegócios. Entretanto, a produção de energia depende da disponibilidade do 

recuso eólico, produz poluição sonora, impacta a paisagem diretamente, além do 

efeito de sombras em movimento, pode gerar interferências eletromagnéticas e 

causar morte das aves em migração. Entretanto, quando instaladas as turbinas 

geradoras com a devida precaução, isto é, fora da rota das aves migratórias e com 

equipamentos para diminuição de ruídos, a energia eólica pode ser considerada 

como uma das energias com menor impacto ambiental. (CUSTÓDIO; VALLE, 

2015, p. 26-27). 

 

 Nota-se, portanto, que a energia eólica é  

 
A energia produzida a partir do vento nas pás de uma turbina eólica. Quando o vento 

começa a soprar, as forças que atuam sobre as pás da hélice induzem a rotação do 

rotor. A energia elétrica gerada dessa forma pode ser distribuída à rede elétrica 
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através de um transformador.” (DICTIONNAIRE ENVIRONNEMENT, 2012, on-

line, tradução nossa). 
14

 

 

 

 No tocante a biocombustível,  

 

É combustível líquido derivado do processamento de materiais de plantas 

produzidas por agricultura (beterraba, trigo, milho, colza, girassol, batata ...). Os 

biocombustíveis são considerados uma fonte de energia renovável. A sua combustão 

produz apenas o CO2 e vapor de água e pouco ou nenhum azoto e óxidos sulfurosos 

(NOx, SOx). (DICTIONNAIRE ENVIRONNEMENT, 2012, on line,tradução 

nossa). 
15

 

 

 

Os autores afirmam que a energia eólica produzem poluição sonora e impactam 

diretamente na paisagem onde são instaladas as turbinas de captação dos ventos, além de 

poder ser causa da mortandade de aves migratórias. Assim, algumas precauções devem ser 

tomadas para a utilização e aproveitamento da energia eólica para evitar os malefícios citados 

pelos autores. Contudo, mesmo diante destes pontos negativos, vislumbra ser a energia eólica, 

uma fonte de energia positiva perante a maciça fonte de energia não renovável utilizada 

atualmente. 

Por sua vez, 

 

A energia eólica, originada a partir da força dos ventos, é limpa, renovável e 

disponível em várias localidades. Essa energia é gerada por aerogeradores, que 

captam a força do vento por meio de hélices ligadas a uma turbina que aciona um 

gerador elétrico. A quantidade de energia  transferida é influenciada pela densidade 

do ar, pela área coberta pela rotação das pás (hélices) e pela velocidade do vento. A 

quantidade total de potência torna viável a exploração de energia a partir do vento. 

Importa ressaltar que essa energia é consideravelmente maior que o atual consumo 

humano de energia a partir de todas as demais fontes. (RENAN; FRANÇA, 2015, p. 

180). 

 

Desta feita, considera-se importante a energia eólica e o devido aproveitamento da 

força dos ventos, que encontram-se disponíveis em diversas localidades, não sendo 

considerada uma fonte emissora de gases poluentes tal como o gás de efeito estufa, com 

grande potencial explorador e ambientalmente sustentável, mas, lado outro de uma grande 

                                                           
14

 Cf. Énergie éolienne: Energie produite à partir de la force du vent sur les pales d'une éolienne. Lorsque le vent 

se met à souffler, les forces qui s'appliquent sur les pales des hélices induisent la mise en rotation du rotor. 

L’énergie électrique ainsi produite peut être distribuée sur le réseau électrique grâce à un transformateur. 

Disponível em: < https://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/energie_eolienne.php4> Acesso em: 26 jun. 2017. 
15

 Cf. Dictionnaire Environnement sur le biocarburant.  
Biocarburant 

Carburant liquide issu de la transformation des matières végétales produites par l'agriculture (betterave, blé, 

mais, colza, tournesol, pomme de terre…). Les biocarburants sont assimilés à une source d’énergie renouvelable. 

Leur combustion ne produit que du CO2 et de la vapeur d'eau et pas ou peu d'oxydes azotés et souffrés (NOx, 

SOx). Disponível em: < https://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/biocarburant.php4> Acesso em: 26 jun. 2017. 
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monta de investimento por se tratar de uma fonte com altos custos para correta produção e 

para evitar outros tipos de degradação ambiental e outras fontes poluidoras como a citada, 

poluição sonora. 

Varela e Zini (2015) apontam como principal ponto negativo atribuído à produção de 

energia eólica é a “destruição da beleza cênica nos locais em que é implementado”, mas 

relembra a destruição que ocorre, por exemplo, com a  implantação de barragens para a 

produção de energia proveniente das hidrelétricas, acrescentando ainda, que neste último 

ainda ocorre destruição da fauna e flora onde há sua instalação. 

Outra fonte renovável é a denominada biomassa, ou em outras palavras, trata-se de 

energia renovável proveniente de matéria orgânica. Desta forma, Dias e Teles (2015, p. 125) 

afirmam ser “fração biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem biológica 

provenientes da agricultura, da exploração florestal e de indústrias afins, incluindo substâncias 

de vegetal e animal”. 

 Custódio e Valle afirmam: 

 

A biomassa é energia renovável decorrente de matéria orgânica. Inicialmente e 

tradicionalmente era utilizado o carvão vegetal – que ainda responde por uma boa 

parte de produção energética – mas seu uso leva a desmatamento de florestas e o 

lançamento exacerbado de gás carbônico no ar, sendo chamado por isso de biomassa 

tradicional. O álcool talvez seja o mais expressivo exemplo de energia de biomassa 

chamada moderna, especialmente pelo histórico de sua viabilidade e impacto na 

economia no Brasil. Embora se trate de uma fonte de energia renovável menos 

poluente que a gasolina, lançando na atmosfera a porcentagem de 75% a menos de 

CO² quando comparado a gasolina, ainda assim nota-se uma quantidade significativa 

de poluentes resultantes de sua combustão, além de gases nocivos como os 

formaldeídos. (CUSTÓDIO; VALLE, 2015, p. 27). 

 

 

 Observa-se, então, que a produção de energia proveniente da matéria prima da 

biomassa, advém da queima desta, e mesmo que seja menos poluente do que a queima de 

produtos fósseis, ainda assim gera alguns poluentes que atingem diretamente e impactam no 

meio ambiente, inclusive com a emissão de gases lançados na atmosfera.  

 Dias e Teles (2015 p. 126-127) explicam que a extração de energia da biomassa, por 

meio da combustão, “é a modalidade energética utilizada desde nossos antepassados, e vem se 

tornando uma alternativa moderna, de menor custo e apresentando eficácia para as demandas 

energéticas modernas”.  

 Desta forma, a queima da biomassa e sua produção energética pode trazer benefícios 

quando vislumbra-se uma destinação do lixo residencial ou mesmo industrial, gerado pela 

população mundial, contribuindo imensamente para o equilíbrio ambiental.  



104 
 

 
 

 Dias e Teles apresentam de maneira resumida as principais maneiras de obtenção de 

energia utilizando a biomassa, consoante pede vênia para transcrever: 

 

Lenha: uma das principais formas de obtenção de energia, utilizada para atividades e 

aquecimento, iluminação e atividades domésticas como o cozimento, a lenha passou 

a ser utilizada pelas empresas para aquecimento de fornos, a lenha pode ser 

proveniente da mata nativa ou de reflorestamento. A lenha participa da matriz 

energética nacional correspondendo em média a 0,32% da capacidade instalada da 

Matriz Energética nacional, direcionada a produção de energia. 

Carvão vegetal: o carvão vegetal é obtido após o processamento da madeira, este 

processamento ocorre com sua queima em fornos especiais, estes fornos podem 

atingir, em sua operação, temperatura de 500ºC, o Brasil permanece utilizando esta 

modalidade de energia com grande escala nas empresas do setor ferro-gusa e ferro 

ligas, as pequenas empresas como restaurantes, padarias, churrascarias, fazem com 

que de forma diferente ao restante do mundo o Brasil ainda permanece com grande 

demanda para a utilização de carvão vegetal. 

Óleos vegetais: quanto à obtenção de óleos vegetais estes podem ocorrer com a 

extração deste produto por meio das folhas ou caule de alguns tipos de folhas ou 

mesmo pela industrialização ou transformação de alguns tipos de sementes. Os óleos 

vegetais são de tanta importância que parte deles tem sido utilizados na 

transformação de conceituados combustíveis como o Diesel, hoje no Brasil um dos 

países de referência nesta modalidade, tem utilizado de óleo de mamona como 

componente para mistura no combustível, tornando assim o produto final com uma 

menor densidade de produto proveniente de combustível fóssil, as pesquisas estão 

direcionando que poderá ocorrer em um futuro a substituição para os motores de 

combustão interna de óleo díesel proveniente de substancias vegetais. 

Resíduos urbanos: nos dias atuais nossa sociedade passa por uma mudança de 

paradigma, estamos a cada dia vivendo ainda mais envolvidos com a era do 

consumo, onde podemos observar que as cidades estão a cada dia produzindo ainda 

mais quantidades de resíduos. Os resíduos urbanos vão desde embalagens de 

produtos comprados, como material sem utilização, alimentos, roupas, móveis e 

utensílios, grande parte destes produtos descartados, podem ser reaproveitados, e 

não são, além de não ocorrer uma reciclagem, estes produtos descartados possuem 

grande possibilidade de produção de energia, perdemos esta energia uma vez que 

não acondicionamos estas matérias de forma a produzir e reaproveitar essa demanda 

energética.  

Resíduos industriais: Como resíduos industriais podemos citar toda forma de 

beneficiamento ou industrialização de produtos capazes de gerar resíduos 

aproveitáveis como biomassa, neste sentido podemos descrever as industrias de 

móveis que produzem a serragem ou as farpas de madeira. As indústrias de papel e 

celulose que podem produzir  resíduos não aproveitáveis de papel, ou mesmo 

descarte de matéria prima como madeira, um dos mais utilizados. As siderúrgicas 

que podem nas atividades de fundição gerar calor para suas atividades e este poderia 

ser aproveitado como forma de energia.  

Resíduos rurais: os resíduos rurais estes podem ser obtidos por meio da colheita ou 

da poda, podemos considerar também os resíduos deixados com a extração da 

madeira nas florestas, onde podemos obter galhos e arbustos. Ou no caso da 

pecuária a obtenção de esterco das diferentes formas de cultura, para obtenção de 

biogás. (DIAS; TELES, 2015, p. 128-129) 

 

 

 Considerando esse eixo temático, pode-se dizer que o uso da tecnologia e seu avanço 

apontam para o aproveitamento da energia obtida por meio da biomassa de diversas formas, 

sendo certo que ainda destaca-se a utilização do bagaço da cana de açúcar, que foi mais 
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explorada à partir de 1970 como recurso energético. Fato é que a biomassa pode ser fonte 

renovável de energia, calor ou mesmo combustíveis. 

 Quando se trata da energia geotérmica, Souza e Teixeira (2015, p. 83) afirmam que a 

“energia geotérmica é aquela originada no interior da Terra por meio do calor oriundo de 

rochas superaquecidas, águas quentes e pelo próprio magma.” 

Constata-se, com pertinência, que Dias e Teles (2015, p. 125) conceituam no mesmo 

sentido ao afirmar que a energia geotérmica “é a energia obtida a partir do calor proveniente 

do interior da Terra”. 

Ainda, “a energia geotérmica surge como alternativa de substituição da energia 

convencional originária, aproveitando esse calor subterrâneo ao invés de utilizar combustíveis 

fósseis.” (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 84). 

Insta salientar que a energia geotérmica pode advir também por meio das águas 

quentes, hidrotermais, por meio de reservatórios geopressurizados ou, podem ser obtidas 

através das rochas quentes, ou seja, todo recurso encontrado acima de 15ºC e a uma 

profundidade de 10 Km. (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 85). 

Fato é que a energia geotérmica encontra-se ligada com os movimentos das pacas 

tectônicas, segundo aduzem Souza e Teixeira (2015, p. 83), pois diante do acometimento de 

abalos sísmicos proveniente da junção das bordas de cada placa, há maior instabilidade e 

aproximação do manto à superfície terrestre. 

Desta feita, mesmo sendo uma energia renovável, para sua instalação e efetiva 

produção, deverá o local conter todo este processo geodinâmico, e analisar se efetivamente há 

requisitos corretos para instalação e produção energética. 

Aduzem Souza e Teixeira (2015, p. 84) que a energia geotérmica “assume a 

responsabilidade de ser uma fonte de energia mais eficiente que aquela proveniente do sol e 

do vento” e atribuem essa responsabilidade pelo fato de que a produção de energia geotérmica 

não depende de fatores climáticos tais como os necessários nas energias eólicas e solares, uma 

vez que o magma é constantemente quente, garantindo-se assim o calor que necessita para a 

respectiva produção energética. 

O ponto negativo ora atribuído é a produção de impacto ambiental, porém em níveis 

menores do que as atuais fontes energéticas utilizadas, podendo exemplificar a liberação de 

dióxido de carbono em números muito inferiores ao de combustíveis fósseis, e, ainda, 

percebe-se também tratar-se de produção energética de alto custo, o que desmotiva e 

desestimula seus investimentos e evoluções. 
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Por fim, tem-se a energia hídrica ou hidroelétrica, que, segundo Dias e Teles (2015, p. 

125) é aquela que resulta “da água dos rios em movimento, águas essas que vão em direção ao 

mar e que para além de conduzirem a água das nascentes captam a água das chuvas”, os 

autores continuam, “o movimento ou queda dessas águas das chuvas contém energia cinética 

que pode ser aproveitada para produzir energia”. 

Falando sobre a energia hidroelétrica “é a principal fonte de matriz energética de 

eletricidade do Brasil, e em fase de larga implantação na China, pois a produção de 

eletricidade tem um custo relativamente baixo por cada MW em relação a outras fontes de 

energia”.  

Custódio e Valle destacam, ainda, a questão da energia e suas consequências: 

 

Por sua crucial importância como fonte geradora de energia elétrica no Brasil, a 

água foi tutelada em diversos diplomas, recebendo ampla guarida constitucional. [...] 

Assim como os biocombustíveis, a energia hidráulica não é uma alternativa de 

energia renovável genuinamente sustentável. O impacto causado pelas grandes 

hidrelétricas e suas inundações tem sobre o ambiente um efeito nefasto, pois há 

inundação de áreas habitadas pelas populações, inclusive tradicionais como as 

indígenas, destruição da flora e da fauna, além da eutrofização da água do 

reservatório. E a distância considerável entre o ponto de geração e o ponto de 

consumo conduz a uma grande perda na transmissão, além de ter o risco das secas 

que podem diminuir o volume de água nos tanques perdendo-se a capacidade de 

produção de energia. (CUSTÓDIO; VALLE, 205, p. 28-29). 

 

 

 De tal modo, consoante se observa, apesar de chamada de energia renovável, 

vislumbra-se que sua sustentabilidade encontra-se ameaçada em decorrência dos efeitos 

escalonados ocorridos em virtude das alterações climáticas e degradação ambiental, onde já 

constata-se seca de nascentes, diminuição de volumes de águas, longos períodos de estiagem, 

entre outros fatores que acabam por culminar em uma necessidade de substituir o uso desse 

tipo de energia pelos outros ofertados pela natureza e que produzem um menor impacto 

possível. 

 

5.1.2 Sustentabilidade e mudanças climáticas 

 

 Como tudo no meio ambiente desconhece barreiras físicas, territoriais e soberanas 

como já reiterado diversas vezes, as interações entre nações deve ser acentuada e a ajuda 

mútua, sempre buscando desenvolver ferramentas em prol da tutela ambiental, pois as 

consequências de sua degradação são em escala global, como as consequências nefastas das 

alterações climáticas e o que isso pode representar para as presentes e futuras gerações. 
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 A busca pelo desenvolvimento sustentável é o desafio não somente de uma nação vista 

individualmente, mas como também das inter-relações traçadas entre todos os países do 

mundo, em uma mútua divisão de esforços em prol de um denominador comum. 

 O cenário acompanhado e vivenciado atualmente, demonstra que a ignorância racional 

da humanidade, tem contribuído em grande escala não somente para a deterioração ambiental, 

como também para a sua própria extinção.  

 Observa-se, desse modo, que: 

 

Cada vez mais as ações humanas vêm contribuindo para que as alterações climáticas 

de asseverem. Seja por ignorância ou por consciência, fato é que a humanidade 

ainda não aprendeu a lidar com s recursos naturais do Planeta de forma sustentável. 

Aliás, a ausência de interação consciente homem-natureza é o que leva a sociedade 

sentir na pele os efeitos das modificações do clima. (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 

77). 

 

 

 Desta feita a sustentabilidade cria o novo paradigma hodierno, e é o maior desafio para 

as políticas governamentais e para a ordem jurisdicional internacional, relacionando o 

desenvolvimento social, a economia e o meio ambiente. 

 O Desenvolvimento econômico, social e político deve ter suas ordens de crescimento 

em políticas arquitetadas conjuntamente com a tutela ambiental, pois somente nestes limites é 

que se assegura um verdadeiro avanço da humanidade. 

 Principalmente no que condiz ao desenvolvimento econômico, vislumbra-se que a 

ordem ambiental não deve ser tida tão somente como uma fonte de fornecimento de matéria 

prima, pois o que ocorre e presencia-se é o esgotamento de recursos naturais em prol de uma 

falácia denominada “progresso”, mas que carrega consigo um verdadeiro retrocesso e 

destruição. 

 Logicamente que a sustentabilidade se envolve e relaciona diretamente com as 

mudanças climáticas, uma vez que os investimentos no “crescimento” econômico pautado na 

era industrial, no uso desmedido dos recursos naturais, no paradigma consumista da era ter, na 

elevação do capitalismo pautado no consumo e na necessidade criada pela ganância humana, 

são os fatores preponderantes que culminaram com a crise ambiental hodiernamente 

vivenciada por todo o planeta. 

 A reconstrução da ordem econômica deve ser dar pautada em ideais diferenciados, 

respeitando-se acima de tudo, os limites existentes no meio ambiente e sua fragilidade perante 

a ação antrópica, pois a sustentabilidade tem contornos que afetam a própria existência 
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humana, em busca da garantia da sobrevivência do planeta Terra como um sistema complexo 

e próprio para a difusão e propagação da vida humana. 

 Quando o tema é sustentabilidade e mudanças climáticas, uma embate é travado na 

medida em que constata-se que os países mais desenvolvidos foram responsáveis pela maior 

parte de emissão de gases contribuindo para o aquecimento global e, consequentemente para 

as mudanças climáticas. 

 

Ademais, é claro um conflito entre as partes mais desenvolvidas e as menos 

desenvolvidas do mundo, na medida em que as nações mais ricas foram as que mais 

contribuíram para o aquecimento global (com a emissão de gases de efeito estufa 

etc.) e as nações mais pobres sustentam o direito a se desenvolver, ainda que o 

processo eleve as emissões. Com certeza as desigualdades econômicas globais serão 

ainda mais agravadas por conta das consequências das mudanças climáticas. 

(MIRANDA, 2016, p. 213-214). 

 

 

 Trava-se uma batalha, desafiadora para toda a população da terra, a continuidade do 

desenvolvimento de países menos favorecidos, e a elevada contribuição danosa ambiental das 

nações mais desenvolvidas e o agravamento de todo cenário com as mudanças climáticas e 

suas consequências, urge a invocação do princípio da solidariedade, da contribuição mutua 

em prol de um denominador comum, que é a tutela ambiental como direito fundamental de 

todos as presentes e das futuras gerações. 

 Investimentos em economias pautadas no desenvolvimento sustentável não são mais 

uma opção de uma nação, passando a ser uma obrigação social imposta, pois depende-se disso 

para a continuidade da sobrevivência humana e do funcionamento do planeta terra como 

conhecido atualmente.  

 É a sustentabilidade que trará uma freada inicial para posterior retração do efeito 

atualmente vivenciado das mudanças climáticas e suas inúmeras consequências danosas e 

desastrosas ao planeta como um todo, motivo pelo qual devem ser incentivados todos os 

programas direcionados à tecnologias que busquem a tutela ambiental. 

 

5.2 Energias renováveis e economia verde  

 

 Não há como alterar o discurso, o caminho percorrido pelo ser humano em busca da 

era consumista, por tempos e tempos, vê acentuadamente os danos concretos causados à 

ordem ambiental. 

 Em um breve escorço histórico,  
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A partir da década de 50, verificou-se um grande crescimento econômico em quase 

todo o mundo. A atividade industrial foi impulsionada por vários fatores, entre eles 

o crescimento populacional e a consequente ampliação do número de 

consumidores de produtos industrializados. Essa expansão aumentou 

significativamente a poluição atmosférica e o uso dos recursos naturais da Terra. 

Até meados de 1980, predominou no discurso empresarial uma resistência a 

qualquer iniciativa de minimizar os impactos socioambientais decorrentes da 

atividade produtiva. No que se referia especificadamente aos problemas de 

degradação ambiental, os representantes empresariais argumentavam que os custos 

adicionais para as empresas, resultantes dos gastos em controle de poluição, 

comprometeriam a lucratividade, a competitividade e a oferta de empregos, 

gerando, portanto, prejuízos às partes interessadas, ou seja, aos trabalhadores, 

acionistas e consumidores. Nesse contexto, a estratégia das empresas era, segundo 

o jargão econômico, externalizar os custos ambientais, ou seja, transferi-los para 

sociedade, poupando o verdadeiro causador de arcar com qualquer ônus para 

reverter o problema.  (GARCIA, 2016, p. 140). 

 

 

 Os efeitos não foram percebidos naquele momento, mas acentuam-se ano pós ano, 

com previsões futuristas desesperadoras no que condiz ao meio ambiente, atualmente elevado 

a direito fundamental de todos.  

Há quem fale em era cinza (LOURENÇO; OLIVEIRA, 2012), outros denominam 

como era marrom (GARCIA, 2016), mas de certo, que há unanimidade quando o tema é 

elevar o paradigma da economia verde, atrelando o desenvolvimento às noveis tecnologias 

que poupem o tão fragilizado meio ambiente como o que se desenha hodiernamente. 

 Garcia aduz: 

  

Não resta dúvida acerca da necessidade de uma mudança de paradigma no que 

concerne à forma de produção e de consumo. Diante disso, vários foram os debates 

desde essa época sobre a necessidade de uma transição de uma economia marrom 

para uma economia verde; e somente em 22 de outubro de 2008 o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA - tomou a iniciativa de lançar o 

tema: Economia Verde. Essa forma de economia tem como finalidade fazer com que 

a economia invista em tecnologias mais avançadas e menos poluentes para produção 

dos produtos, visando também à conscientização das empresas na exploração da 

natureza, para que causem danos mínimos. (GARCIA, 2016, p. 140). 

 

 

 O tema Economia Verde ganhou vida em outubro de 2008 com o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente –PNUMA, sempre em busca de envolver 

harmonicamente e equilibradamente as ordens econômicas – tecnológicas com a preservação 

ambiental, na busca de minimizar os danos até então concretizados. 

 No mesmo sentido e ainda trazendo o conceito de economia verde: 

 

Elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUMA), 

conceitua economia verde como uma economia que resulta em melhoria do bem-

estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz 

significativamente riscos ambientais e escassez ecológica. A concepção de 
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sustentabilidade, neste viés, significa manter/conservar para utilizar, explorar 

prudentemente para não drenar os recursos naturais. Para evitar a escassez ecológica. 

(LOURENÇO; OLIVEIRA, 2012, p. 197). 

 

 

 A economia verde então, passa a ser uma das metas políticas governamentais que deve 

ser implantada para o verdadeiro alcance do desenvolvimento pautado na sustentabilidade e 

na busca da igualdade social. 

 De fato trata-se de uma ordem com implantações a longo prazo, mas que a resposta da 

natureza já demonstra que as ações estão tímidas frente aos acontecimentos negativos 

vivenciados no meio ambiente. 

 Traçar novos paradigmas com visões holísticas e ordens valorativas diferenciadas, 

fazendo emergir uma responsabilidade com o ecossistema, são estratégias incluídas na 

denominada economia verde. 

 Todos, sem exceção, são responsáveis pela tutela ambiental, desde políticas 

governamentais, indústrias, consumidores, empresas, enfim, cada cidadão tem sua ordem de 

contribuição para os efeitos nocivos vivenciados, e deve ser adeptos à novos padrões 

quebrando os antigos estereótipos vivenciados. 

 Segundo enfatiza Garcia: 

 

O foco da economia verde, portanto, precisa estar ligado a dois pontos principais: a) 

o empenho de governos e da sociedade em concretizá-la; e b) o alargamento de seus 

horizontes para que se possa alcançar a ‘terceira margem do rio’, isto é, a superação 

da sociedade de consumo, com a busca de outros valores além dos econômicos. 

(GARCIA, 206, p. 141). 

 

 

 Ainda, 

 

Essa economia vem alicerçada em três pilares: o pilar econômico, segundo o qual o 

crescimento deverá manter-se em níveis mais elevados que os atuais, com 

protecionismo verde; o pilar social, que é o mais discutido e está ligado à 

necessidade de diminuição da pobreza e à geração de emprego; e o pilar ambiental, 

ligado à necessidade de mudanças nos modos de produção e consumo, em direção a 

um modelo sustentável, com a necessária ‘revolução tecnológica’. (GARCIA, 206, 

p. 141). 

 

 

Fica evidente, para o autor, que a ordem econômica deve ter seu alicerce de 

sustentabilidade na proteção ambiental e em políticas preventivas de danos ecológicos, 

vislumbrando-se os três pilares da economia verde, o econômico, social e ambiental. 

O modelo sustentável almejado na economia verde abrange também investimentos 

públicos e privados em fontes de energias renováveis e limpas, como uma das propostas para 
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atingir esta meta de sustentabilidade, e ainda, a solidariedade que deve prevalecer entre 

nações, onde vislumbra-se a real necessidade de países desenvolvidos em ajudar com a 

transferência de tecnologias aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, criando-se 

um novel vetor econômico. 

  

5.2.1 Energias renováveis e mudanças climáticas 

  

 Não diferente do envolvimento da sustentabilidade e das mudanças climáticas, há uma 

relação existente entre a utilização de energias renováveis e as alterações climáticas 

vivenciadas. 

 Nos termos exposto por Souza e Teixeira (2015, p. 80) existe “um nexo de causalidade 

muito forte entre a utilização dos recursos naturais não renováveis e o aumento da degradação 

ambiental, especialmente no que tange o aquecimento global”. 

 Fato é que um dos agentes danosos resultantes de alterações no clima global, é a 

obtenção de energia por meio de combustão de elementos fósseis, que consoante já visto, 

culminam na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. 

 As consequências das mudanças climáticas são preocupantes, “derretimento das 

calotas polares, acidificação dos oceanos, elevação dos níveis dos mares, eventos climáticos 

extremos, etc”. (MIRANDA, 2016, p. 212). 

 Se não há como continuar com o desenvolvimento sem a produção de energia, 

incumbe ao ser humano racionalizar meios e ferramentas de deixar de optar pela produção 

energética não renovável e partir para os investimentos em produções energéticas renováveis 

minimizando os impactos ambientais vivenciados. 

 Ademais, percebe-se um cenário ainda mais assolador, as alterações climáticas podem 

colocar em risco inclusive as fontes de energia renováveis, por exemplo, a perda da força dos 

ventos, as secas e estiagens extremas das águas, entre outros fenômenos que alteram a 

capacidade de produção enérgica solar e de biomassa por exemplo. 

 Neste contexto, percebe-se uma clara zona de vulnerabilidade dos recursos naturais 

aproveitáveis para a produção energética por meio de insumos renováveis proveniente das 

alterações climáticas. 

 A variabilidade climática deve ser freada e contida, vislumbra-se a necessidade de 

mudar o rumo e trajeto percorrido pela devastação ambiental decorrente da ação antrópica, 

sob pena de todo o prejuízo existente se tornar imutável, sob pena de não mais existir meios 

de reparar os danos causados, o que pode culminar até mesmo na extinção da espécie humana, 
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de não haver meios de fuga como a utilização por exemplo de fontes renováveis para a 

produção energética diante da instabilidade climática que se acentua a cada ano, a cada 

década. 

 

5.2.2 Bioenergias e resíduos sólidos: urgência de mudanças de consumo 

 

A era do consumismo exacerbado, junto com a ordem capitalista pautado no “ter”, 

trouxeram consequências nefastas ao meio ambiente. Este consumismo é também responsável 

pela geração de resíduos sólidos que contaminam o meio ambiente. 

Como bem assevera Brugnara: 

 

O consumo de recursos naturais tem sido o caminho de sobrevivência do ser 

humano desde sua existência na Terra. Tratando-se especificamente dos seres 

humanos, a lógica evolutiva do consumo para o consumismo, ou seja, do momento 

em que o processo de industrialização melhor se enquadra no sistema capitalista 

exacerbado traz consigo, entre benefícios e malefícios, efeitos colaterais variados. 

[...] Como consequência das alterações nas relações ser humano-natureza, nos dias 

atuais e graças principalmente ao aumento do poder aquisitivo da sociedade 

brasileira, o consumo sem limites de bens materiais tem criado um problema de 

difícil solução: a geração de resíduos e sua adequada deposição final. 

(BRUGNARA, 2015, p. 99). 

 

 

Este consumo desenfreado resulta na produção de resíduos, sendo uma dos desafios 

das nações a correta deposição final dos mesmos, sendo certo que, para além de desenvolver 

métodos de deposição, os governos devem desenvolver políticas de conscientização da 

humanidade de mudança de paradigma e diminuição de consumo, bem como incentivar a 

reciclagem dos resíduos, esse é um problema que assola as civilizações hodiernamente. 

Como bem assevera Belchior (2011, p. 119), “a crise e a sociedade de risco que ora se 

enfrenta acarretam o comprometimento da própria sobrevivência humana”, e completa, 

“assim, na medida em que a sociedade reclama por anteparos, em virtude dos problemas 

ecológicos, o Estado e a ordem jurídica devem ser instrumentos para tentar resolver ou, pelo 

menos, elaborar possíveis soluções”. 

Esta sociedade de risco que sustenta esta ordem de consumo exacerbado, 

ultrapassando os limites do bom senso, caracteriza um modelo teórico “que marca a falência 

da modernidade, emergindo um período pós-moderno”. (BELCHIOR, 2011, p. 19)  

Segundo Stefani e Lunelli: 
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As reflexões acerca da produção e do consumismo da sociedade direcionam o estudo 

do direito ambiental para uma perspectiva de sua relação com as pessoas, seja no 

que diz respeito à responsabilidade pelos danos ambientais, à tutela judicial dos 

interesses difusos e às abordagens preventivas, vistas do ponto dos impactos gerados 

pelas atividades industriais ou produtivas. (STEFANI; LUNELLI, 2014, p. 345). 

 

 

Desta forma, percebe-se a importância da relação do instrumento ambiental e como os 

sujeitos interagem com este, quando o assunto é a inserção da sociedade na era do consumo 

versus mudanças de paradigmas em prol de tutela ambiental. 

A conscientização desta adoção de novos ideários que possuem por sustento uma 

racionalização ecológica transcendem o mero entendimento da necessidade de tutelar o meio 

ambiente e partem para premente necessidade de formar atos e convicções, colocar em prática 

as mudanças paradigmáticas e buscar de todas as maneiras executar os instrumentos 

disponíveis na tentativa de minimizar os efeitos dos impactos negativos à ordem ambiental. 

 Ademais, urge salientar que a tutela ambiental: 

 

A percepção de que questões ligadas à proteção do meio ambiente não se limitam à 

poluição advinda da industrialização, mas abrangem um universo muito mais amplo 

e complexo, que envolve todo o planeta e podem colocar em risco a saúde mundial, 

foi decisiva para a inserção do tema “meio ambiente” na esfera de proteção do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. A proteção do meio ambiente não é 

matéria reservada ao domínio exclusivo da legislação doméstica dos Estados, mas 

dever de toda a comunidade internacional. A proteção ambiental, abrangendo a 

preservação da natureza em todos os seus aspectos relativos à vida humana, tem por 

finalidade tutelar o meio ambiente em decorrência do direito à sadia qualidade de 

vida, em todos os seus desdobramentos, sendo considerado uma das vertentes dos 

direitos fundamentais da pessoa humana. (MAZZUOLI, 2007, p. 177). 

 

A elevação da ordem ambiental como direito fundamental apresenta à governabilidade 

e a população como um todo uma responsabilidade de tamanha abrangência e amplitude como 

a importância deste novo direito tutelado que passa a integrar o paradigma estatal, objeto 

tutelado em âmbito internacional. 

Neste diapasão, Almeida afirma: 

 

É inquestionável a importância dos direitos fundamentais na era atual, o que veio a 

sobressaltar principalmente após os graves massacres aos direitos humanos 

produzidos principalmente pela Segunda Grande Guerra Mundial. Por isso, os 

direitos fundamentais são hoje compreendidos como conquistas históricas magnas 

das sociedades democráticas e impõem a sua observância abstrata e concreta, no 

plano interno e no plano internacional. (ALMEIDA, 2015, p. 03). 
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 É neste elo de elevação e releitura dos direitos fundamentais na nova concepção que 

emerge da Constituição de 1988, que se tem a garantia de um meio ambiente equilibrado e 

sadio a vida, com mesmo valor hierárquico do direito à vida e à dignidade humana. 

 Diante de uma ética humanista e não utilitarista, Valadão explica que: 

 

Para tamanho desafio, impõe-se a necessidade de buscar soluções que perpassem 

dimensões de ordem econômica, política, filosófica e, sobretudo ética. Busca-se 

então um novo modelo de ética, despida da roupagem tradicional, com olhos 

voltados para o futuro, de forma que a geração presente, em um espírito de 

solidariedade, volte-se para o futuro de sua descendência; uma ética comprometida 

com valores ambientais, que dialogue com a ética de outras disciplinas, de forma a 

sintonizar o progresso da ciência com o bem comum: a Bioética. (VALADÃO, 

2015, p. 25). 

 

 

Hodiernamente vivencia-se a criação de um sistema desenvolvimentista de tamanha 

complexidade, mas, despido de ferramentas necessárias para o controle dos impactos 

ocasionados pela intervenção tecnológica na natureza, e ainda de maio gravidade, presencia-

se a ausência de responsabilização efetiva de grandes grupos econômicos. 

Urge a necessidade “de gerenciar um modelo de desenvolvimento que se coadune com 

um risco sustentado, ou melhor, tolerável, pois, se não for reinventada uma forma de 

convivência harmônica com o meio ambiente, certamente haverá a humanidade irá ao 

encontro de grandes tragédias”. (VALADÃO, 2015, p. 27-28). 

Não se trata de uma negação de inúmeros benefícios advindos com o avanço e 

globalização da tecnologia, menos ainda o encurtamento de distâncias territoriais, porém, 

procura-se alertar que não houve uma equalização entre o modelo de desenvolvimento acima 

referido e os recursos ofertados pelo meio ambiente e sua biodiversidade, infelizmente, 

explorados de uma maneira desenfreada  pela ganância capitalista. 

Lado outro inúmeros foram os efeitos colaterais deste avanço vivenciado pela 

sociedade hodierna nesta era de incertezas delineada por Valadão. 

 

Para sustentar a produção utiliza-se energia fóssil, contamina-se o ar, a água e o 

solo, derrubam-se árvores, exploram-se os minerais, despreza-se o passado quando 

não se preserva o patrimônio histórico e conhecimentos tradicionais; índios perdem 

suas terras e sua identidade; os trabalhadores, expostos a riscos, laboram cada vez 

mais para ter e consumir mais e menos permanecem com seus familiares. Percebe-se 

que o caminho tecnológico, trilhado em busca do almejado bem-estar, trouxe efeitos 

colaterais como o aquecimento global, doenças genéticas, respiratórias, laborais, 

aumento da incidência do câncer, perda de espécies da fauna e da flora, maior 

desigualdade social, degradação humana e porque não dizer, mercantilização da 

vida. (VALADÃO, 2015, p. 29-30). 
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 O necessário comprometimento do ser humano com sua sobrevivência dentro de um 

planeta habitável de forma sadia e ideal, até a presente data não emergiu, e caminha a passos 

largos em contraposição com os efeitos negativos da devastação das ações antrópicas ao meio 

ambiente. 

 O ser humano “se torna cada dia mais lúcido de que, em nome da ciência, vem 

assumindo riscos que não são devidamente avaliados ou para os quais ainda não existem 

técnicas capazes de aferir, com precisão, suas consequências”. (SOUZA, 2015, p. 78). 

 Esta quebra de paradigma deve ser tomada com medidas drásticas e céleres, não há 

muito tempo útil para, somente, apresentar textos jurisdicionais sem qualquer eficácia prática, 

pois o que está em jogo é a sobrevivência humana. 

 Não obstante o paradigma dominante abarcado na relação natura-poder caracterizada 

pela intensa e ilimitada exploração, atualmente, deve-se buscar que a racionalidade humana 

seja sustentável e redefina os paradoxos antigos, fatores de desequilíbrio ambiental, para, 

finalmente, promover o desenvolvimento humano e a sadia qualidade de vida.  

Para isso, tendo em vista a racionalidade sustentável, há de frisar que, em uma visão 

holística e humanista, o desenvolvimento econômico, suscetível de combater a pobreza, pode 

caminhar, harmoniosamente, com o desenvolvimento sustentável. 

 Cientes de que o caminho até então percorrido gerou consequências negativas 

ambientais, em todos os aspectos, inclusive quando se trata de produção energética, da 

racionalidade e da busca pelo desenvolvimento de novos modelos e fontes de matéria prima 

que tragam benefícios ao meio ambiente fragilizado pelo intenso ataque humano.   

 Quando abordam-se os resíduos sólidos advindos na maioria das vezes do consumo da 

“civilização” e dos novos padrões tecnológicos “avançados”, constata-se um verdadeiro 

retrocesso no que condiz sua administração de forma a tirar proveito do mesmo em prol do 

homem, e ainda ajudar na preservação e proteção ambiental. 

 É importante destacar a necessidade de esforços para desenvolver e investir em 

tecnologias que resolvam os problemas oriundos dos resíduos sólidos presentes, nas grandes 

cidades, incluindo, desde uma conscientização da população para diminuição do consumo 

exagerado e desperdício, como também reaproveitar aquilo que já se encontra lançado na 

natureza pelo homem para produção de bioenergia utilizando-se da biomassa para a produção 

de energia “limpa” ou “energia verde”, tendo em vista sustentabilidade, gerindo de maneira 

eficaz e racional os resíduos sólidos que constituem uma ameaça ao meio ambiente e sua 

biodiversidade. 
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Conceituando resíduos sólidos, a Lei nº 12.305 de 2010, assim apresenta: 

 

Art. 3º - [...] 

[...] 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível; (BRASIL, 2010). 

 

 

O respectivo diploma, ora citado, a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, foi 

significativo ao sistema jurisdicional pátrio e à busca pela equalização dos mandamentos 

constitucionais e da tutela ambiental. 

Com o presente diploma, restaram determinadas as responsabilidades entre todos os 

atores, órgão público, indústria e organizações, comércio e, obviamente, os consumidores. O 

Brasil, assim como outras nações, é responsável pela criação de toneladas e toneladas de 

resíduos sólidos, que poluem o meio ambiente de diversas formas. Torna-se necessária sua 

gestão para evitar os graves problemas ambientais, pensando-se, para tanto, à uma destinação 

final e ao seu aproveitamento com a produção de energia renovável utilizando-se o mesmo 

como fonte de matéria prima. 

Segundo afirmam Souza e Teixeira (2015, p. 77) “a utilização de combustíveis fósseis 

para a geração de energia nos moldes atuais não permitirá que o planeta alcance sua 

resiliência, isso é preocupante”, ainda, “é possível concluir que os esforços, nacionais ou 

internacionais, ainda são não efetivos, pois os índices de poluição principalmente de gases de 

efeito estufa não diminuíram significativamente”. 

 Desta forma, e diante de tal assertiva, políticas governamentais, investimentos 

privados, parcerias público-privadas, entre outros, devem, cientes de que não há 

sustentabilidade na forma que até a presente data conduziu a geração de energia, promover 

ferramentas que mesclem a utilização dos resíduos sólidos como matéria prima de produção 

energética de forma a ajudar a sustentabilidade do planeta, e consagrar o direito fundamental 

ao maio ambiente sadio e equilibrado que é um bem de todos. 
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5.3 A necessidade de uma energia verde: inovação na sustentabilidade 

 

Se a crise ambiental ainda é pauta de manifestações e auge da reportagem midiática, 

de preocupação governamental e do medo social, isso significa que as medidas até então 

tomadas ainda não foram suficientes para atingir o patamar danoso que influenciou e ainda 

influencia a ordem ambiental tanto no âmbito nacional como internacional. 

O ser humano depende da conservação e proteção do meio ambiente. É importante 

zelar pela emergência da consciência ambiental estampada e preceituada em diversas 

Constituições de diferentes nações, elevando-se ao topo o biocentrismo ao invés de 

antropocentrismo cultuado há décadas.  

Tal atitude exige uma educação ambiental mais ampla que coloque, efetivamente, a 

proteção ambiental como um fator primordial e imprescindível para o desenvolvimento 

sustentável. É justamente, o que preceituam, Sébastien Kiwonghi Bizawu e Fernanda 

Carneiro quando discorrem sobre a Educação Ambiental no Meio Urbano: 

 

Assim, faz-se necessário que, os indivíduos inseridos em uma comunidade, unam 

suas forças, utilizando-se dos recursos disponíveis para garantirem seus direitos e 

exigirem das empresas e órgãos públicos, o cumprimento de obrigações e definam 

políticas que venham a exercer sua função social, na efetivação da obrigatoriedade 

da preservação ambiental. (BIZAWU; CARNEIRO, 2010, P. 115).  

 

Fato é que “de nada adianta toda uma construção teórica em torno do Estado de 

Direito Ambiental”, assim entendido com a elevação da garantia ao meio ambiente 

equilibrado e sadio como direito fundamental, “se não existirem mecanismos concretos de 

efetivação”. (BELCHIOR, 2011, p. 195). 

Emerge a necessidade porquanto imperiosa de elaboração e execução de planos e 

metas dos avanços tecnológicos pautados em fontes de energia verde como ferramenta de 

inovação na sustentabilidade.  

Como bem assevera Simoni na relação entre tecnologia e produção de energia: 

 

Através da energia, a sociedade pode perceber o funcionamento de tecnologias. 

Nesse sentido, a energia é o meio sobre qual funciona a tecnologia. Paradoxalmente, 

a tecnologia é a forma de percepção da energia. Sem energia, a tecnologia não 

funciona. Sem tecnologia, a energia não se percebe. A tecnologia produz energia. E 

a energia é consumida pela tecnologia. (SIMONI, 2010, p. 37). 
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 Observa-se, que a tecnologia e a energia são indissociáveis, assim como ocorre entre a 

sustentabilidade e a produção energética por meio de energia verde, ou, assim dizendo, 

energias limpas.  

Para Custódio e Valle (2015, p. 11), “importante compreender que o Direito de 

Energia não pertence ao Direito Ambiental e ambos convergem apenas a partir do momento 

que as formas de produção energéticas são vistas como perniciosas ao meio ambiente”. 

Neste interim, as políticas energéticas para atingir os objetivos calcados pela 

sustentabilidade, deve ter como fonte e matriz matérias primas renováveis e limpas, assim 

dizendo, energia verde. 

Nas palavras de Custódio e Valle (2015, p. 31), “não basta ser renovável, tem que ter 

seus impactos reduzíeis ao mínimo e a sociedade deve participar da escolha da fonte ou fontes 

a serem utilizadas para que seja responsável conscientemente pelos impactos que seriam 

gerados”. 

Tratar-se-á de uma interação de políticas governamentais com sociedade, todos em um 

mesmo objeto, tutelar o meio ambiente, para gerar proteção à própria sobrevivência, iniciando 

pela escolha de fontes de energia verde, em prol da sustentabilidade. 

Contudo, há de mencionar que  

 

Uma das formas de proporcionar qualidade de vida as pessoas humanas é 

oportunizar políticas públicas de desenvolvimento econômico e social que garantam 

o acesso a direitos fundamentais individuais, sociais, econômicos, culturais e 

solidários dentro de um meio ambiente sadio com a preservação da qualidade de 

vida através do equilíbrio ecológico ambiental. (TOLEDO; GIOSTRI, 2015, p. 313). 

  

 Os autores demonstram que a interação dos elementos políticas públicas, 

sustentabilidade, equilíbrio ecológico ambiental e sociedade, urge como instrumentos 

necessários que se relacionam diretamente para a geração de qualidade de vida as pessoas 

humanas, que se acentuam com o surgimento de paradigmas inovadores que podem ser 

buscado diante de novas oportunidades de energia verde que coadunam a tão necessária 

produção energética e o desenvolvimento sustentável. 

 Os esforços para a concretização da sustentabilidade têm como base estrutural o uso 

racional dos recursos ofertados pela natureza, a geração de energia por meio de fontes limpas 

e renováveis, de forma a permitir que todos gozem de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e sadio como preceitua o mandamento constitucional pátrio e demais preceitos 

constitucionais de outras nações. 
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5.3.1 Energias renováveis, desenvolvimento sustentável e cidades resilientes 

 

O desenvolvimento sustentável, objetivo e meta das nações, por vezes encontra-se 

fragilizados ou ainda, encontra obstáculos diante dos endividamentos das soberanias gerando 

internamente na nação, crises econômicas, políticas, sociais, acentuando a desigualdade, 

ausência de investimentos, parcerias ou incentivos para geração de energias renováveis, e 

distanciando-se da meta de tutelar efetivamente o meio ambiente. 

Na mesma linha abordam Bizawu e Aguiar:  

 

A concepção de sustentabilidade pressupõe uma relação equilibrada com o ambiente 

em sua totalidade, considerando que todos os elementos afetam e são afetados 

reciprocamente pela ação humana.  A sustentabilidade, portanto, diz respeito às 

escolhas sobre as formas de produção, consumo, habitação, comunicação, 

alimentação, transporte   e   também   nos relacionamentos entre as pessoas e delas 

com o ambiente, considerando os valores éticos, solidários e democráticos. 

(BIZAWU; AGUIAR, 2016, p. 399). 

 

 

A ausência desta então denominada relação equilibrada, distancia da realidade fática o 

progresso almejado com o desenvolvimento sustentável, deixando a mercê toda a sociedade 

diante das crises estruturadas vivenciadas nas cidades. 

Um dos métodos para se evitar esta fuga, desvio e distanciamento traçado, é a 

construção, porquanto modelação, de regiões e cidades resilientes, ou seja, capazes de 

manterem o norte do desenvolvimento sustentável sem se perderem em meio a demais 

distrações ocorridas no percurso. 

Necessário destacar a pertinente questão das cidades resilientes, o que elas são e o 

impacto dos resíduos sólidos sobre as mesmas. O que venha então ser cidades resilientes? 

Gonçalves apresenta uma definição: 

 

Na definição de cidade resiliente, mesclam-se as componentes física e humana. A 

parte estrutural, quando sujeita a situações disruptivas, tem de estar preparada para 

sobreviver e funcionar sob estresse. Desse modo, a cidade resiliente corresponde a 

uma rede sustentável de sistemas físicos e de comunidades humanas. Os sistemas 

físicos conjugam elementos construídos com outros de aspecto biofísico. Incluem-se 

aqui os corredores das estradas e ruas, os edifícios, as infraestruturas, as 

comunicações, as redes de distribuição de energia, mas também a rede de drenagem, 

os solos, a topografia, a geologia e outros sistemas naturais. (GONÇALVES, 2017, 

p. 377). 

 

 

A novel concepção de resiliência evolutiva consiste em gerar um dinâmica para que, 

em tempo hábil, as cidades possuam capacidade de criar, de se auto sustentarem, de saber 
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interagir com as ameaças de seus recursos, eclodindo assim a necessidade de desenvolvimento 

de matriz de energias renováveis, gerando esta independência de matrizes de produção 

energética em resposta a crises existências que trazem um potencial risco ofensivo às mesmas. 

Esta independência e busca pela resiliência emerge como um paradigma necessário 

para a continuidade da sustentabilidade e da relação traçada entre o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o componente humano pertencente às cidades. 

Gonçalves ainda explica: 

 

A resiliência urbana não se circunscreve na função de resposta a perturbações, 

corporizada, por exemplo, na capacidade de recuperar do impacto de fenômenos 

extremos. Quando se aplica o referencial da resiliência aos sistemas socioambientais 

urbanos, considerando que os contextos de incerteza são constantes, percebe-se que 

quanto mais flexíveis e capazes de proceder a ajustamentos, mais habilitados estão a 

capitalizar as oportunidades. Em suma, as “competências” no sentido da resiliência, 

das quais se notam a flexibilidade para conviver com o inesperado e a adaptação, são 

elementos-chave para o futuro das cidades. A ideia de que as cidades estão sujeitas a 

pressões que, acumuladas, podem provocar rupturas é um ponto central na 

abordagem da geografia ao estudo da resiliência evolutiva. (GONÇALVES, 2017, p. 

378). 

 

 A interface deve ser estabelecida para que o inesperado não seja uma grande ameaça 

para a quebra da continuidade do desenvolvimento sustentável de uma cidade, trazendo como 

resposta a flexibilidade para adaptar ao novo sem que os impactos atrasem a captação de 

oportunidades. 

 

5.3.2 Energias renováveis e COP 21 

 

A Conferência das Partes ocorrida em Paris no ano de 2015, representou uma busca 

mais acentuada por ações em prol do combate das causas que contribuem para as alterações 

climáticas. 

 

Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da CQNUMC, realizada em 2015 em Paris, 

foi aprovado o Acordo de Paris, que é o primeiro acordo universal no que se refere à 

luta contra as causas das mudanças climáticas e ao enfrentamento de seus efeitos. A 

tratativa entrará em vigor até 2020 e constitui um sucesso político por representar 

uma avença entre os 195 países presentes à Conferência. O principal ponto do 

acordo é o comprometimento da comunidade internacional a limitar o aumento da 

temperatura no planeta, em relação à era pré-industrial, “bem abaixo dos 2ºC” e a 

“continuar os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5º C”. 

(MIRANDA, 2016, p. 224). 
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 Trata-se, pois, de uma promessa de evolução no que condiz ao enfrentamento das 

causas das mudanças climáticas e os efeitos vivenciados em decorrência destas, visto que a 

tratativa deverá entrar em vigor até 2020, como bem elucidado pelo autor. 

 Um dos pontos de destaque é as matrizes energéticas renováveis e seu potencial poder 

de contribuição para a sustentabilidade e desvio do caminho percorrido até então, pelas 

produções energéticas poluidoras e degradadoras do meio ambiente. 

 A substituição da matriz energética que utiliza como matéria prima elementos fósseis, 

responsável pela difusão de gases de efeito estufa, ganhou novos contornos e olhares atrativos 

quando o matéria passa a ser fontes limpas e renováveis. 

 Ademais, observa-se que, de uma maneira positiva “revela-se que nos últimos anos, o 

mapa dos investimentos nas fontes de energia renovável está mudando sensivelmente, pois o 

financiamento de projetos e políticas está se deslocando de países desenvolvidos para nações 

emergentes, mesmo com o atual panorama de incertezas no setor.” (BIZAWU; AGUIAR, 

2016, p. 395). 

 Tal argumentação revela mudanças positivas no que se refere à tutela ambiental, à real 

aplicabilidade da solidariedade e união de esforços que devem existir entre países 

desenvolvidos países emergentes, uma vez que os benefícios colhidos de ordem ambiental são 

indissociáveis e aplicados de maneira universal a todo o Planeta. 

 Com efeito,  

 

[...] quem se destaca no setor de investimentos em energias limpas desde o último 

ano é a China, cujos gastos no setor subiram 22%, alcançando US$ 67 bilhões, 

graças a um salto nos investimentos solares, mas também houve grandes acréscimos 

em investimentos em várias outras economias emergentes, como África do Sul, 

Chile, Marrocos, México e Quênia. A África e Oriente Médio apresentaram o maior 

crescimento regional, de 228%, para US$ 12 bilhões. (BIZAWU; AGUIAR, 2016, 

p. 396). 

 

 

De fato, todas as nações devem investir e executar iniciativas em prol de cumprir as 

metas constantes do que já foi comentado na COP 21, visto que o prazo inicial (2020) é curto 

se levar em consideração todas as mudanças paradigmáticas para que se efetivem ações em 

busca da paralisação e retrocesso das alterações climáticas. 
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6 POLÍTICAS BRASILEIRAS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

 

 Abordado, pois, o cenário internacional que envolve as questões pertinentes sobre as 

fontes de matriz energética e a atual conjuntura vivenciada pela crise ambiental, passa-se a 

retratar de maneira pormenor as políticas brasileiras em energias renováveis. 

 Conferindo as legislações pátria infraconstitucionais, nota-se que, em meados da 

década de 90, mais precisamente no ano de 1996, que a Lei nº 9.427 foi sancionada 

culminando na criação da primeira agencia reguladora do país, a ANEEL – Agência Nacional 

de Energia Elétrica, nos termos preceituados no art. 1º do diploma em comento. 

 A finalidade de reportada Agência segue transcrita no art. 2º da lei, que assim 

estabelece: “regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”. 

(BRASIL, 1996). 

 Em continuidade, Souza e Teixeira apresentam os objetivos da política energética no 

Brasil: 

 

A política energética no Brasil tem como objetivos dentre outros, a preservação do 

interesse nacional, a promoção do desenvolvimento, ampliação do mercado de 

trabalho e valorização dos recursos energéticos. Além disso, visa proteger os 

interesses do consumidor quanto ao preço, à qualidade e oferta dos produtos, além 

de proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia. Do mesmo modo 

fomenta a utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento 

econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis. É o que se percebe 

da leitura da Lei 9.478 de 1997. (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 91). 

 

 

 Como se percebe, dentre os objetivos da política energética brasileira procura-se  

promover o desenvolvimento, valorizar os recursos energéticos, tutelar o meio ambiente, e 

promover a utilização de fontes alternativas de produção energética. 

 Corroborando com os autores, Cavalcante também explica: 

 

Destaca-se também a Lei n° 9.478/97, a qual elenca como um dos seus objetivos a 

busca por soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas várias 

regiões que formam o país. Outrossim, também prevê o incentivo à geração de 

energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção de 

biocombustíveis, o que colabora diretamente para a diversificação da matriz 

energética nacional. (CAVALCANTE, 2013, p. 68). 
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 Em se tratando de diploma legislativo que aborda sobre política energética, vislumbra-

se ser a Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, a principal norma, mesmo que seus preceitos 

estejam direcionados para a exploração petrolífera.  

 No art. 1º de citado diploma legislativo tem-se: 

 

Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia 

visarão aos seguintes objetivos: 

I - preservar o interesse nacional; 

II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os 

recursos energéticos; 

III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos; 

IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; 

V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, 

nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; 

VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; 

VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica 

nas diversas regiões do País; 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico 

dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

IX - promover a livre concorrência; 

X - atrair investimentos na produção de energia; 

XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional. 

XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional. 

XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território 

nacional..              

XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território 

nacional;               

XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos 

da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e 

complementar à fonte hidráulica;             

XV - promover a competitividade do País no mercado internacional de 

biocombustíveis;            

XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de 

biocombustíveis;           

XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia 

renovável;           

XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos 

setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis. 

(BRASIL, 1997).      

 

 Entre citada legislação, Lei nº 9.478/97, e o outro diploma legislativo pátrio 

concernente às energias renováveis, mais precisamente no ano de 2001, o Brasil vivenciou 

uma experiência negativa no que condiz ao consumo de energia elétrica, o famoso “apagão”, 

nome popular dado a “um grave problema de abastecimento de energia elétrica, consequência 

de vários e diferenciados fatores políticos, sociais, econômicos e climatológicos”. 

(ANTUNES, 2013, p. 1273).  
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 Em decorrência de mencionada falha, em 2001 tem-se o advento da Lei nº 10.295/01 

que “Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras 

providencias”, demonstrando a preocupação com as políticas governamentais da situação 

traçada e ocorrida, e logo em seu art. 1º apresenta como objetivo do diploma em comento a 

“alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio ambiente”. (BRASIL, 

2001). 

 Percebe-se pois, da leitura do artigo 1º da Lei nº 10.295 de 2001 o claro 

reconhecimento formal, porquanto inserto em preceitos legislativos que o uso irracional de 

energia causa danos ambientais, e por isso a necessidade de adoção de políticas em prol da 

utilização, manejo e produção de energia proveniente de fontes limpas e renováveis. 

 Ainda no ano de 2001, o Decreto nº 4.059 regulamentou a Política Nacional de 

Conservação de Energia, trazendo disposições sobre níveis de consumo energéticos entre 

outros preceitos ora pertinentes.  

 Ato contínuo, outra legislação em vigor no Brasil no que condiz a política de incentivo 

de utilização de energias renováveis, é a Lei nº 10.438 de 2002, alterada pela Lei 12.212/10, 

que instituiu o programa de incentivo às fontes de energias alternativas, referido diploma 

legislativo tem como escopo primordial o incentivo de implementação de fontes energéticas 

renováveis no Brasil.   

 Fazendo uma análise crítica aos diplomas legislativos nº 9.478/97 e nº 10.428/02, 

Custódio e Valle (2015, p. 24) afirmam que as políticas de energia renováveis aplicadas no 

Brasil ainda são tímidas, “haja vista estar o setor energético brasileiro arraigado 

economicamente aos combustíveis não renováveis”, e ainda, “a própria lei criadora do 

principal programa de incentivo à diversificação das matrizes energéticas no país é conhecida 

como a Lei do Petróleo”: 

 

Além do fator “apego cultural” às fontes de energias não renováveis, a ausência de 

maiores incentivos à pesquisa de energias renováveis e limpas, aliadas à questão 

econômica e a expectativa de exploração do pré-sal são os principais obstáculos para 

a concretização do projeto de um Brasil energeticamente sustentável. (CUSTÓDIO; 

VALLE, 2015, p. 24). 

 

 

 Verifica-se pois, que mesmo diante do adventos dos citados diplomas como formas de 

políticas em prol de utilização e incentivo de uso de fontes renováveis como matriz de 

produção energética, ainda assim, no Brasil, percebe-se uma valorização da exploração de 

petróleo e seu uso como fonte de energia, em contramão da busca por fontes ambientalmente 

corretas. 
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Um dos instrumentos de incentivo ao uso de energias alternativas no Brasil é o 

denominado Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, 

que foi regulamentado pelo Decreto nº 5.025 de 2004, criado pela citada Lei nº 10.428/02. 

 O referido programa surgiu com intuito de incentivar a produção, investimentos e 

utilização de fontes renováveis de energia, buscando fomentar o uso de fontes advindas de 

matrizes eólicas, de biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas. 

Segundo informam Costa e Braga Júnior (2015, p. 323), “o impulso decorrente do 

Programa permitiu um grande salto na participação das fontes alternativas e renováveis na 

participação da matriz elétrica nacional, com especial destaque para a geração eólica e 

biomassa.”  

Ainda, “o PROINFA promoveu a regionalização da geração a partir da participação de 

um maior número de Estados, deslocando o eixo da geração da região Centro-Sul e do curso 

do rio São Francisco para outras regiões do País”. (COSTA; BRAGA JÚNIOR, 2015, p. 323).  

Os autores continuam: 

 

De fato, a exploração das fontes alternativas e renováveis de energia tanto fortaleceu 

as matrizes elétricas de Estados que já contavam com um aparato de geração como 

inseriu na cadeia da geração de energia elétrica Estados até pouco tempo 

estritamente dependentes do Sistema Interligado Nacional, como é o caso do Rio 

Grande do Norte. Nesse cenário, cumpre destacar a região Nordeste, que em razão 

de suas características naturais vem explorando crescentemente o seu potencial 

eólico, especialmente Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, e a biomassa como 

combustível de usinas termelétricas. A regionalização decorrente dos programas do 

Governo Federal, a exemplo do PROINFA, promoveu a reordenação espacial dos 

investimentos no setor elétrico e aproximou as fontes geradoras dos consumidores. 

Deste modo, avulta a importância da diversificação da matriz elétrica para a 

segurança energética. (COSTA; BRAGA JÚNIOR, 2015, p. 323-324).  

 

 

 Em 2011, tem-se ainda o advento de outro diploma que se relaciona com a política 

brasileira de energia renovável, que é a Lei nº 12.490 de 2011. Souza e Teixeira tecem 

comentários ao referido diploma: 

 

Com a promulgação da Lei 12.490/2011 inclui aos objetivos da política nacional 

energética a fomentação, a pesquisa e o desenvolvimento relacionado à energia 

renovável; assim como a mitigação das emissões de gases causadores de efeito 

estufa e de poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de 

biocombustíveis. (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 91).   

 

 Segundos dados, o Brasil oferta mais de 40% de energia renovável, consoante 

explicam Varela e Zini ao apresentarem análise feita pela Empresa de Pesquisa Enérgica 

denominada Balanço Energético Nacional de 2013 e ainda de 2014: 
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De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2014, realizado pela Empresa de 

Pesquisa Energética, e disponibilizada pelo Ministério de Minas e Energia, 41% da 

energia ofertada no Brasil é renovável, sendo 16,1% da biomassa da cana, 12,5% da 

hidráulica, 8,3% correspondem a lenha e carvão vegetal e o restante de 4,2% de 

outras fontes. Apesar do percentual de oferta ser significativo, houve uma redução 

em relação ao Balanço Energético Nacional de 2013, em que a energia renovável 

correspondia a 42,3% da oferta. (VARELA; ZINI, 2015, p. 43). 

 

 

 Percebe-se então que no Brasil, grande parte da energia então produzida advém de 

fontes renováveis, podendo citar outro exemplo que são as energias hidrelétricas, sendo 

expressiva a quantidade de energia produzida no país por este método. 

 Apesar de tratar de uma matriz de produção energética limpa, tendo em vista a baixa 

emissão de gases de efeito estufa, necessita-se para a sua utilização, de construção de grandes 

usinas hidrelétricas que geram impactos ambientais e sociais. 

 Analisando estatisticamente a matriz energética brasileira, Dias e Teles (2015, p. 124) 

afirmam que “segundo a ANEEL (2014), a matriz de energia elétrica brasileira é composta, 

hoje, aproximadamente 67,4% de hidrelétrica, 11,4% de gás, 8,90% biomassa, 5,94% 

petróleo, 2,64% carvão mineral, 2,24% eólica e 1,55% nuclear”. 

 Observa-se, então, que há predominância da utilização da matriz energética brasileira 

pautada na utilização dos recursos hídricos provenientes da vasta gama de diversidade 

biológica existente em território brasileiro, mas que apesar de tratar-se de fonte renovável, 

esta por sua vez tem demonstrado enormes impactos ambientais com a já referida construção 

de usinas hidrelétricas, sendo uma verdadeira ameaça a biodiversidade, cultura e comunidades 

ribeirinhas, além de ter ciência de que as águas utilizadas para a produção energética no Brasil 

podem sim esgotar, principalmente diante desta instabilidade de períodos chuvosos e de 

extensas estiagens ocasionadas pelas mudanças climáticas, o que, como já experimentado pelo 

país, existiu a necessidade de racionamento de energia para conseguir manter a produção 

energética à todos, reafirmando a necessidade premente de desenvolver e investir em outras 

formas para a produção energética. 

 Ainda em busca de incentivos à utilização de energias renováveis, Souza e Teixeira 

(2015, p. 91) aduzem que “o Ministério de Minas e Energias elaborou um plano denominado 

de Matriz Energética 2030, com intuito de avaliar a infraestrutura, as vulnerabilidades do 

mercado energético, os riscos ambientais, as oportunidades de negócios, os impactos das 

políticas públicas dentre outros fatores”, e ainda complementa informando que referido plano, 

contudo, “prevê as mesmas fontes energéticas até agora utilizadas como Potencial 

Hidrelétrico, Petróleo, Carvão e gás natural. Incluindo discretamente outras fontes renováveis 
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como eólica e solar além da utilização de biomassa e resíduos urbanos para a geração de 

energia elétrica”.  

 Fato é que as principais matrizes de produção energética atuais no Brasil, podem não 

mais suportar a exploração como a que se dá até os dias atuais, motivo pelo qual as políticas 

governamentais brasileiras deveriam despender atenções maiores à utilização de outras fontes 

para a produção energética, e ainda, aumentando a preocupação com a tutela prevenção e 

preservação ambiental. 

 Demonstrando o problema energético brasileiro e projetando a um futuro próximo, 

Souza e Teixeira afirmam: 

 

Em 2030, o consumo de energia elétrica poderá se situar entre 950 e 1250 TWh/ano, 

o que exigirá a instalação de uma potência hidrelétrica adicional expressiva. Mesmo 

que se dê prioridade absoluta à expansão da oferta por meio de hidrelétricas, ainda 

assim a instalação de 120 mil MW, elevando para 80% o uso do potencial, poderia 

não ser suficiente para atender à demanda por energia nesse horizonte. Esse quadro 

sinaliza, de certa forma, uma perspectiva de esgotamento a longo prazo do potencial 

hidrelétrico nacional. Acrescente-se a tal quadro as questões de natureza 

socioambiental e a conclusão natural é que há, de fato, nas atuais condições 

tecnológicas e regulatórias, que representam restrições objetivas para o 

desenvolvimento do potencial hidrelétrico brasileiro. (SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 

92). 

 

 

O que “significa dizer que, se a política energética não considerar de forma efetiva 

novas perspectivas renováveis, as gerações futuras passarão por dificuldades energéticas”. 

(SOUZA; TEIXEIRA, 2015, p. 92). 

Nos dizeres de Renan e França: 

 

Cabe ressaltar uma clara tendência de diversificação de matriz energética brasileira. 

Em 1970 apenas duas fontes de energia, petróleo e lenha, respondiam por 78% do 

consumo, enquanto em 2000 três fontes correspondiam a 74% do consumo: além de 

petróleo e lenha, a energia hidráulica. Projeta-se para 2030 uma situação em que 

quatro fontes serão necessárias para satisfazer 77% do consumo: além de petróleo e 

energia hidráulica, cana de açúcar e gás natural – com redução da importância 

relativa da lenha. (RENAN; FRANÇA, 2015, p. 178). 

 

 

 Neste diapasão e neste cenário ora traçado, percebe-se a necessidade de mudanças 

efetivas e emergentes no que condiz a forma de condução das políticas energéticas brasileiras, 

principalmente diante da elevação do meio ambiente como direito fundamental e novel 

paradigma estatal de direito. 

 Necessita-se ainda trazer políticas estratégicas visando, sobretudo, o cumprimento de 

mandamento constitucional, com uma gestão ambiental para concretizar os preceitos do art. 

225 da Constituição da República de 1988, onde dispões que “todos têm direito ao meio 
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ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e 

preservá-lo as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 1988). 

 A Resenha Energética Brasileira emitida em 2016, pertinente ao exercício de 2015 

demonstra um aumento da matriz energética brasileira em comparação com o ano de 2014, 

que pode ser auferido por meio do quadro comparativo que pede vênia para apresentar: 

 

 
Fonte: Brasil, 2016 

Ministério de Minas e Energias 

 

 

 Desta forma, a retração da utilização de energias não renováveis, gerou um aumento 

da utilização por fontes renováveis, mesmo que ainda longe do que deve ser implantado e 

utilizado no Brasil, longe mesmo de seu potencial de utilização de matrizes energéticas 

renováveis.  

 Mesmo assim, os dados apresentados são positivos, e ainda “as fontes renováveis 

passaram a uma participação de 41,2% na demanda total de energia de 2015 (OIE), ante os 

39,4%, verificados em 2014”. (BRASIL, 2016, p. 04). 

 Concorda-se com Souza e Teixeira (2015, p. 93) sobre a importância das políticas 

governamentais em “buscar as melhores opções para gerar energia, não só a hidrelétrica, 

incluindo nessa busca aquelas menos poluentes ao meio ambiente. Sem necessariamente 

esgotar um recurso simplesmente por tê-lo em maior quantidade que em outros países”.  

 No mesmo diapasão Dias e Teles (2015, p. 124) explica que “a mudança da Matriz 

Energética é uma necessidade atual, que vem sendo pesquisada e trabalhada, buscando novas 
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tecnologias para de alguma forma corroborar para esta atualização, incrementando as 

pesquisas de novas formas de obtenção de energia em escala comercial”. 

 Para Dias e Teles: 

 

A atualização da matriz energética e o crescimento na utilização de novas formas de 

energia fazem com a sociedade e os governantes possam enxergar a importância do 

desenvolvimento e da obtenção de energia e recursos de forma renovável, à 

sociedade tem a disposição um número enorme de recursos, uma gama de 

oportunidades que podem ser aproveitadas, trazendo retorno tanto ecológico quanto 

financeiro. (DIAS; TELES, 2015, p. 137). 

 

 

 Urge a necessidade de políticas governamentais mais eficientes e eficazes de incentivo 

à produção e utilização de fonte energéticas advindas de recursos renováveis e limpo em prol 

de uma efetiva tutela ambiental, e objetivando inverter o caminho até então percorrido, 

trazendo ao ápice novos padrões de ética e moral, para garantia e efetividade da dignidade 

humana, e do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e sadio a todas as gerações 

humanas. 

 

6.1 Política Nacional sobre Mudança do Clima 

 

 No ano de 2009, mais precisamente no dia 29 de dezembro, entrou em vigor a Lei nº 

12.187, que dentre outros preceitos, instituiu a “Política Nacional sobre Mudança do Clima – 

PNMC”. 

 Dentre suas disposições, o art. 4º apresenta os objetivos almejados com a instituição da 

determinada Política ao estabelecer, in verbis: 

 

Art. 4
o
  A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do 

sistema climático; 

II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas 

diferentes fontes; 

III – (VETADO); 

IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito 

estufa no território nacional; 

V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima 

pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes 

econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles 

especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos; 

VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com 

particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional; 

VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos 

reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas; 

VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de 

Emissões - MBRE. 
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Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão 

estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o 

crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 

sociais. (BRASIL, 2009). 

 

 

 É factível e clara a intenção do legislador pátrio infraconstitucional quando da criação 

do comentado diploma legislativo, em tentar mesclar disposições legais pertinentes à tutela 

ambiental, deixando transparecer a necessidade de ações em prol da minimização das 

alterações climáticas por meio de ações antrópicas, a preservação e tutela da biodiversidade, a 

sustentabilidade, entre outros. 

 Abordando a mencionada Política Nacional sobre Mudança do Clima, Dias e Teles 

argumentam: 

 

O Brasil tem realizado a atualização de suas políticas públicas para a adequação ao 

referido protocolo (Kyoto), o governo federal por meio da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009, criou a Política Nacional sobre a mudança do Clima (PNMC), 

tendo como um dos seus aspectos legais o compromisso de até 2020, reduzir entre 

36,1% e 38,0% as emissões de gases de efeito estufa. Vários tipos de produção de 

energia, de forma renovável e menos poluidores, vem sendo pesquisados como 

forma de substituir a matriz fóssil, que é finita. (DIAS; TELES, 2015, p. 124). 

 

 

Vislumbra-se, pois, que tal ferramenta analisada é uma tentativa de revalidar o 

compromisso assinado e firmado com o protocolo de Kyoto, e a assunção de uma 

responsabilidade de reduzir entre 36,1% e 38,0% as emissões de gases de efeito estufa, 

utilizando-se para tanto matrizes de produção energética renováveis e limpas. 

Ainda em comento ao diploma, Januzzi ensina que: 

 

No caso do Brasil, de acordo com a PNMC, 12 setores devem estabelecer metas de 

redução de emissões, inclusive o elétrico. Para alcançar essas metas os 

empreendimentos de cada setor devem buscar alternativas tecnológicas. Caso algum 

empreendimento não consiga alcançá-las deve comprar permissões geradas por 

empreendimentos que superaram suas metas de redução, por meio do Mercado 

Brasileiro de Redução de Emissões. Dessa forma as emissões evitadas por 

empreendimentos de geração de eletricidade aumentariam suas receitas e tornariam 

as tecnologias limpas mais competitivas. (JANUZZI, 2012, p. 32-33). 

 

 

 Chama-se a atenção ao citado Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, dentre os 

setores que devem ser alterados objetivando atingimento da meta ora estipulada, com toda 

certeza sobressai o elétrico. 

 Um dos instrumentos existentes para concretizar e aplicar efetivamente a Política 

Nacional de Mudança do Clima, é o denominado Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

criado antes mesmo que a citada Política Nacional mas que a ela se coaduna. 
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 Adentrando na seara do Plano Nacional dobre Mudança do Clima, referido 

instrumento “pretende incentivar o desenvolvimento das ações do Brasil colaborativas ao 

esforço mundial de combate ao problema e criar as condições internas para o enfrentamento 

de suas consequências.” (BRASIL, 2008). 

 Mais recente, em 10 de maio de 2016, por meio de Portaria expedida pelo Ministério 

do Meio Ambiente, fora instituído o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, que 

possui por escopo maior, “promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do 

clima e realizar uma gestão do risco associada a esse fenômeno”. (BRASIL, 2016). 

 Ainda sobre mencionado Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima: 

 

Uma estratégia de adaptação envolve a identificação da exposição do país a 

impactos atuais e futuros com base em projeções de clima, a identificação e análise 

da vulnerabilidade à esses possíveis impactos e a definição de ações e diretrizes que 

promovam a adaptação voltadas para cada setor. (BRASIL, 2016). 

 

 

 Se ainda não é o suficiente para que o Brasil se destaque no que condiz a sua 

participação e atividades em prol da minimização das alterações climáticas, importa salientar 

que algumas medidas estão sendo tomadas, apesar de lentas frente ao danos já concretizados e 

alguns tantos outros em andamento, percebe-se avanços legislativos e de instrumentos 

políticos para contribuir com a redução dos lançamentos na atmosfera de gases de efeito 

estufa na tentativa de reverter as mudanças climáticas e suas consequências. 

 

6.2 O Brasil no cenário internacional frente às energias renováveis 

 

 Fato é que as alterações climáticas decorrentes da ação antrópica sedimentadas na era 

do consumismo, no estereótipo “ter” sob qualquer condição, é pauta de debates internacionais, 

haja vista que tantos as atitudes nocivas quanto as almejadas mudanças de hábitos devem ser 

adotados de maneira interativa com toda a comunidade internacional principalmente pelo fato 

da indivisibilidade e delimitação do dano ambiental e suas consequências à uma localidade 

específica.  

 Por isso quando se fala em contribuições de uma nação à ordem ambiental, não deve-

se pautar à uma soberana em si, e sim comparar com o cenário mundial analisando a quota de 

participação de ações efetivas em benefício à biodiversidade, sustentabilidade e redução das 

alterações climáticas com redução de emissão de gases com efeito estufa. 
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 Como já foi abordada anteriormente e apresentada a indignação, os Estados Unidos da 

América, em contramão das conquistas em âmbito internacional em prol das mudanças 

climáticas e tutela ambiental, se retiraram do Acordo ratificado da COP -21, logicamente com 

consequências que fragilizam o referido acordo.  

 Mas, deixando de lado este retrocesso em um percorrer tortuoso de quebra de 

estereótipo e paradigma consumista materialista a qualquer custo, inclusive sob a utilização 

irracional de recursos naturais, passa-se a analisar a posição que o Brasil ocupa na 

comunidade internacional quando o assunto é mudanças climáticas e atividades soberanas 

visando reduzir tais alterações e consequências, com a remissão e minimização de emissão de 

gases de efeito estufa, e utilização de matrizes energéticas renováveis e limpas. 

 Assim, 

 

A expressiva participação da energia hidráulica e o uso representativo da biomassa 

na matriz energética brasileira proporcionam indicadores de emissões de CO2 bem 

menores do que a média mundial e dos países desenvolvidos. Em 2015, em termos 

de tCO2/tep de energia consumida, o indicador do Brasil ficou em 1,56, enquanto 

que nos países da OCDE ficou em 2,25, e no mundo, em 2,35. Em 2013, os 

indicadores foram de 1,54, 2,27 e 2,38, respectivamente. Em 2013, a China e os 

Estados Unidos, com uma emissão de 14.143 milhões (M) de tCO2, responderam 

por 43,9% das emissões mundiais, que totalizaram 32.190 Mt. Em 2010, a 

participação foi menor, de 41,8%. No Brasil, as emissões recuaram 4,6% em 2015, 

em razão da queda de 7,2% no consumo de derivados de petróleo. (BRASIL, 2016, 

p. 05). 
 

 

 Considerando os dados acima apresentados, as emissões de gases de efeito estufa 

diminuíram no Brasil, em decorrência da diminuição do consumo de derivados de petróleo e a 

utilização de outras matrizes de produção energética mais precisamente hidráulica e biomassa, 

percebendo ainda que a China e os Estados Unidos são as principais nações responsáveis por 

emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. 

 Quando o tema por sua vez é a Matriz Energética Brasileira em comparação com 

alguns outros países, Varela e Zini apontam: 

 

Ao analisar especificamente a Matriz Elétrica Brasileira, o Balanço Energético de 

2014 aponta que 70,6% são de origem hidráulica, sendo que outra energias 

renováveis como biomassa e eólica correspondem a menos de 9% do total. De 

acordo com os dados apontados, é possível perceber uma baixa utilização das 

energias eólica, solar e biomassa sendo a hidráulica a energia renovável de maior 

peso no Brasil. [...] diversamente do Brasil, muitos países no mundo já possuem um 

histórico de energia eólica consolidada [...] Alemanha, Estados Unidos, Espanha e 

Dinamarca são responsáveis por quase 80% da capacidade mundial desse tipo de 

energia e que o objetivo da Dinamarca é de, até 2030, 50% de sua matriz energética 

ser derivada dos ventos. (VARELA; ZINI, 2015, p. 44-45). 
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 Pode ser observado que, no Brasil a matriz energética hidráulica é aquela que 

substancialmente é utilizada em comparação das demais, sendo que menos de 9% da energia 

produzida no país, dados de 2014, correspondem a fontes advinda da biomassa e eólica. 

Quando analisa-se em comparação com algumas outras nações, percebe-se que o Brasil está 

longe de seu potencial uso de fontes renováveis e limpas que não a hidráulica (recurso 

prejudicado pela alteração climática e ação antrópica), ficando atrás da Alemanha, Estados 

Unidos, Espanha e Dinamarca, entre outros. 

 Ainda no que condiz ao setor energético brasileiro, Dias e Teles apontam a um 

crescimento nos estudos e tecnologias de biocombustíveis: 

 

O Brasil tem contribuído no cenário mundial no sentido de pesquisar alternativas 

que reduzam a emissão de gases poluentes, desenvolvendo avançadas tecnologias no 

setor de biocombustível. Os biocombustíveis são considerados fontes de energias 

renováveis, derivadas de produtos agrícolas como por exemplo, a cana de açúcar, as 

plantas oleaginosas, a biomassa florestal, algas e outras fontes de matéria orgânica. 

(DIAS; TELES, 2015, p. 119). 

 

 

 E ainda, segundo Portal do Brasil, site do Governo Federal, objetiva-se que em 2030 

haja um aumento de 23% dos dados atuais em utilização de fontes renováveis na matriz 

energética brasileira, consoante segue: 

 

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o objetivo do governo é aumentar em 

23% a participação de fontes renováveis na matriz energética até 2030, para se 

adequar aos compromissos assumidos pelo Brasil durante a COP-21. Na ocasião, 

reuniram-se em Paris representantes de 195 países para discutir questões climáticas. 

Entre os países que fazem parte do Brics (Brasil, Rússia, China, Índia e África do 

Sul), o Brasil é o que tem a maior participação de energia renovável na matriz de 

geração elétrica. De acordo com o relatório “Energia no Bloco dos BRICS” (2015), 

as fontes renováveis representaram 73% da geração de energia elétrica do País, em 

2014. Nos demais países do grupo, esse percentual varia de 2% a 22%, na China. 

(PORTAL BRASIL, 2016, p. 01). 

 

 

 De tal forma, pode ser contatado que apesar de tímida ainda a utilização pelo Brasil de 

fontes renováveis e limpas que não a hidráulica, caminha os estudos e avanços tecnológicos 

para aumentar essas matrizes energéticas e consequentemente reduzir a emissão de gases de 

efeito estufa para atingir as metas e compromissos estabelecidos perante a comunidade 

internacional, e ainda, principalmente diante da responsabilidade da pátria em traçar planos e 

instrumentos capazes de efetivar o que o ordenamento constitucional garanta a todo cidadão, 

digno, um meio ambiente equilibrado e sadio para as presentes e futuras gerações.  
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6.3 Desafios e perspectivas na Era da transição ecológica 

 

 Do jeito que até então caminhou a humanidade não mais se sustenta perante a oferta 

de recursos naturais e da ampla biodiversidade, uma vez a ação antrópica predadora e 

devastadora culminou em crise ambiental, pelo advento da sociedade de risco, teoria 

levantada pelo alemão Ulrich Beck em meados da década de 80. 

 Como afirma Beck (2010, p. 23) “na modernidade tardia, a produção social de riqueza 

é acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos”, enfatiza ainda que 

“consequentemente, aos problemas e conflitos distributivos da sociedade da escassez 

sobrepõem-se os problemas e conflitos surgidos a partir da produção, definição e distribuição 

de riscos científico-tecnologicamente produzidos”. 

 E continua, 

 

As questões do desenvolvimento e do emprego de tecnologias (no âmbito da 

natureza, da sociedade e da personalidade) sobrepõem-se questões do manejo 

político e científico – administração, descoberta, integração, prevenção, 

acobertamento – dos riscos de tecnologias efetiva ou potencialmente empregáveis 

tendo em vista horizontes de relevância a serem especificamente definidos. (BECK, 

2010, p. 24) 

 

 

 Segundo explica Belchior (2011, p. 113) sobre o risco, “o estudo do risco ecológico 

recebeu especial atenção pelas ciências sociais como forma de tentar minimizar os impactos 

da crise ambiental”. 

 Ainda, “passou-se a discutir qual seria o risco aceitável, em virtude do 

desenvolvimento industrial provocado pela modernidade, possibilitando uma discussão do 

modo complexo da relação entre o homem e o meio ambiente”. (BELCHIOR, 2011, p. 113). 

 A sociedade de risco pode ser traduzida então como um estereótipo teórico, que 

“marca a falência da modernidade, emergindo um período pós moderno, na medida em que as 

ameaças produzidas ao longo da sociedade industrial começam a tomar forma”. (BELCHIOR, 

2011, p. 113). 

 Nas palavras de Souza (2015, p. 81) “o homem passou a ter maior consciência dos 

riscos provocados pelos avanços tecnológicos e dos riscos invisíveis produzidos por sua 

própria conduta, surgindo assim, uma nova expressão da sociedade: a sociedade de risco”.  

 Conviver com riscos acompanha o homem desde sua existência, todavia, diante de 

avanços tecnológicos da era da informatização, o próprio homem passa a ditar o riscos 
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vivenciados, e ainda mais diante do desenvolver cognitivo racional, e do entendimento de que 

suas ações tem capacidade e potencial destruidor da natureza. 

 Acrescenta Souza (2015, p. 83) que “a crise ecológica se consubstancia na consciência 

do risco, incluindo os riscos invisíveis, não quantificáveis pela percepção social cotidiana”. 

 Denota-se, 

 

Decerto que não se pode caminhar para uma conclusão simplista de que o grau do 

risco está associado exclusivamente à forma de percebê-lo, mas desconsiderar uma 

de suas características, a imaterialidade, consistente na definição social do risco, é 

inaceitável na atual conjuntura, marcada pela sensação de insegurança. Não se trata 

apenas de incerteza quanto ao mérito das normas, mas a noção de que as próprias 

normas estão permitindo a destruição ambiental, tornando legais as maiores 

intervenções ao meio ambiente, pautadas em interesses meramente econômicos, 

enquanto que, de outro lado, erige condutas nem tão relevantes à condição não-

ecológicas. (SOUZA, 2015, p. 83). 

 

 

 Observa-se, portanto, que as intervenções antrópicas ameaçadoras ao meio ambiente 

são efetivadas com vistas a um ideário econômico valorativo, permitidas e na complacência 

do próprio ente estatal, cujo é dever tutelar e garantir ao cidadão o equilíbrio desta ordem 

ambiental. 

 Fato é que não mais se sustenta a denominada sociedade de risco, as ações antrópicas 

ofensivas e devastadoras da biodiversidade, a utilização desenfreada dos recursos naturais 

como bem lhes convém, nem mesmo viver sob a “falácia” do paradigma consumista e da falsa 

sensação de segurança pautado no estereótipo “ter”, emergindo a premente necessidade de 

mudanças de hábitos éticos e padrões morais humanos. 

 Belchior (2011, p. 117), então, afirma que “não há dúvida, aliás, de que a crise de 

valores espirituais e culturais reflete nos hábitos predatórios que comprometem a vida das 

futuras gerações, demandando uma transformação no Estado e no Direito, que tem como 

objetivo principal manter a ordem social”. 

 Trata-se de elevação da proteção ambiental como direitos de terceira dimensão, cuja 

Constituição atribuiu a toda coletividade e à própria atuação estatal o dever de preservá-lo. 

 Como bem elucida Souza (2015, p. 78), “os direitos de terceira dimensão destacam a 

responsabilidade pessoal e social a respeito dos bens naturais, na compreensão de que não são 

ilimitados ou inesgotáveis. Possuem como titulares não o indivíduo ou a coletividade, mas o 

próprio gênero humano”.  

 A mudança de paradigma não se restringe à ordem soberana brasileira e sim á toda 

comunidade internacional, motivo pelo qual a tutela ao meio ambiente encontra-se 
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preceituada em diversos textos constitucionais de vários países, demonstrando que os anseios 

e clamores internacionais ecoam nos sistemas legislativos com o reconhecimento de direitos 

de terceira dimensão e o entendimento claro e objetivo de que todos sem exceção dependem 

do meio ambiente para a sobrevivência. 

 Nos dizeres de Souza (2015, p. 79), “vai ficando para trás a visão antropocêntrica 

clássica, pela qual o homem não se integra ao meio ambiente e dele usufrui como desejar, 

surgindo novas formas de encarar a si próprio e ao meio ambiente”. 

 Máximo (2015, p. 90), de forma esclarecedora, explica que “nenhuma fase social se 

acaba ou se instaura do dia para a noite. É por meio de estudos e debates sociais, políticos, 

científicos, culturais e por que não, ambientais, que surgem novas teorias a respeito do tempo 

vivido pelo homem”. 

 Essa consciência humana integradora, a mitigação e flexibilização do 

antropocentrismo faz emergir o entendimento de que a ética tradicional não mais coaduna 

com o cenário hodierno. 

 Complementa tal assertiva Nascimento (2015, p. 113) ao afirmar que “a necessidade 

de uma remodelagem da configuração ética é tratada por diversos autores de modo a se 

contemplar a totalidade dos organismos vivos e não apenas o ser humano, assim como se 

torna premente a adoção de uma atitude ética voltada para o futuro”. 

 Fato é que “se a natureza era considerada objeto de transformação do homem a fim de 

atender às suas necessidades, coerente, então, que a ética tradicional tivesse a ver com o aqui 

e o agora dentro dos limites do ser humano, não abarcando a natureza das coisas extra-

humanas”. (NASCIMENTO, 2015, p. 113). 

 A ética tradicional se pauta no antropocentrismo, não considerando o homem como 

mais um elemento inserto em um complexo sistema interligado onde a espécie humana se 

relaciona com os recursos naturais e o meio ambiente, ou seja, espécies não humanas. 

 Nasce então, diante do clareamento da racionalidade cognitiva desta complexidade 

sistemática interligada, homem e meio ambiente, premente necessidade da construção de uma 

nova ética, celebrando assim uma nova era de transição ecológica. 

 Este novo padrão ético deve guiar as condutas humanas e as ações antrópicas todas em 

prol da tutela, prevenção e preservação ambiental como instrumento necessário e primordial a 

sobrevivência do homem. 

 Como bem assevera Nascimento (2015, p. 115) “uma nova ética se faz então 

necessária para transcender a ética dos homens para homens, pois a antiga lógica econômica 
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de relacionamento entre homem e natureza começa a ser refeita. A ética, antes restrita ao ser 

humano, se estende ao meio natural”. 

 Ainda, “a tendência, portanto, é a adoção de uma ética com conotação biocentrista [...] 

o sujeito da ética é, por óbvio, o próprio homem, mas o objetivo agora precisa ser ampliando e 

compreender outros seres vivos, em um contexto transfonteiriço e atemporal.” 

(NASCIMENTO, 2015, p. 116). 

 A quebra de paradigmas procedimentais pautados na ordem econômica e a elevação da 

importância da tutela ambiental são elementos que devem permear qualquer instrumento 

jurisdicional. 

 Com toda certeza, como o caso mais recente vivenciado e amplamente divulgado da 

retirada dos Estados Unidos do Acordo COP-21 Paris, demonstra a dimensão do desafio de se 

conseguir em comum acordo entre as nações, de que todos quebrem com a ética tradicional 

em prol da construção de novos valores ambientalmente corretos. 

 A dignidade humana somente é calcada e alicerçada quando garante-se ao ser humano 

o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio, como muitas Constituições o 

elevam a direito fundamental e paradigma estatal, e aqui inclui-se também a reafirmação dos 

direitos humanos. 

 A sociedade internacional clama por medidas céleres e eficazes, almejando uma 

interação equilibrada entre homem e meio ambiente, trazendo ainda como perspectiva o 

desenvolvimento sustentável com a consequente erradicação da pobreza. 

 Contudo as barreiras e obstruções constituem um grande desafio, e a caminhada apesar 

de não possuir amplo espaço temporal é longa, necessitando de muita luta em busca deste 

novo padrão ético interativo. 

 A era da transição ecológica carrega em seu bojo o enorme desafio das mudanças de 

atitudes de todos e do Poder Público, com a inserção do entendimento da relação homem e 

meio ambiente em uma conjuntura porquanto cenário internacional. 

 O direito ambiental fundamental e/ou o esverdeamento de diversas Constituições 

devem ser pauta das ordens governamentais e políticas, e servir de limitações às imposições 

econômicas. 

 Busca assim, assegurar às presentes e futuras gerações uma vida digna e saudável 

mediante a tutela do meio ambiente, modificando a forma com a qual o homem interage com 

este conjunto de elementos naturais, assim como previsto na ordem Constitucional vigente, 
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traduzindo o meio ambiente ecologicamente sustentável como direito fundamental para 

atingir a plena dignidade humana. 

 Há ainda um descompasso entre conhecimento e atitudes antrópicas que necessitam 

serem corrigidas, trazendo ao cume das atenções uma ética que conclame efetivamente os 

preceitos da era da transição ecológica. 

 Segundo Souza (2015, p. 87), “é preciso ter coragem para seguir em frente, abrindo-se 

espaço para que todas as ciências, ao assumirem a fragilidade do período em que vivemos, se 

coloquem em posição reflexiva e com abertura para entender as interfaces do processo”. 

 Percebe-se que o caminho é tortuoso e que as barreiras impostas pela forte ordem 

econômica patrimonial ainda guia os compassos das ações antrópicas, mas a consciência 

humana e os estudos apresentados servem de alerta de que o homem, se valer de sua ganância, 

ditará sua própria extinção colocando tragicamente um ponto final na história da humanidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 passou a assegurar no art. 225, caput, “o direito de 

todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Estado e a coletividade a 

obrigação de preservação, defesa e proteção para as presentes e futuras gerações”. 

O único ser capaz de alterar toda a jornada até então percorrida e que gerou enormes 

prejuízos de ordem ambiental é o homem e sua capacidade sensitiva e intelectiva. 

É dentro deste contexto que desenvolveu-se o presente trabalho, tendo em vista a 

evolução e desenvolvimento de um novo paradigma de Estado, proteção ambiental, não 

descaracterizando o Estado Democrático de Direito, somente apresentando um ideário 

valorativo e princípio-base estrutural que difundem de maneira holística e humanística em 

comparação com os demais ideários estatais em um escorço histórico evolutivo. 

É sabido que a consciência humana emergente é uma realidade no âmbito 

internacional que requer ações imediatas de cada soberania, na incessante busca de reverter 

uma caminhada devastadora ambiental, resultado de um capitalismo desenfreado, e de uma 

busca de ascensão econômica incidente do uso desenfreado de recursos naturais. 

No Brasil, a tutela ecológica advinda do clamor social remonta aos primórdios da 

década de 70, com a inserção cada vez mais predominante de preceitos ambientais na 

legislação constitucional e infraconstitucional, contribuindo incisivamente para a 

consolidação do Direito Ambiental, como um verdadeiro instrumento de batalha, com o 

louvável propósito de garantir meios dignos de vida para as presentes e futuras gerações. 

A importância atribuída ao Direito Ambiental, com a tutela da biodiversidade diante 

dos desafios de um manejo sustentável, podendo citar investimentos em fontes de energia 

renováveis, são os novos anseios sociais e deve ser alvo de ações políticas emergenciais, em 

prol de tentar reverter o caminho até então percorrido pela ação antrópica da utilização sem 

limites dos recursos naturais, e ainda da ausência de cautela de atos que geram de danos 

ambientais. 

Procurou-se abordar, no presente trabalho, a relação do ser humano com o meio 

ambiente e as ações antrópicas que causam danos irreversíveis baseadas numa visão 

antropocêntrica e numa ética utilitarista.   

 Daí, a necessidade de medidas urgentes para promover a conservação e a proteção do 

meio ambiente, visando-se o desenvolvimento sustentável e a sobrevivência de todos os seres, 

da biodiversidade e dos ecossistemas. 
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 Uma das consequências das ações humanas com padrões consumistas, com a presença 

marcante do egocentrismo consumista e materialista, é o aumento da temperatura planetária, 

com as severas alterações climáticas que, por via de consequência, e em uma ordem cíclica 

negativa, representa sérios danos ao meio ambiente que, por sua vez, atingem diretamente o 

homem. 

 Constitui desafio da contemporaneidade o manejo sustentável dos recursos ofertados 

pela natureza em prol de uma convivência harmônica com um meio ambiente equilibrado e 

saudável. O ser humano já tem plena consciência que necessita do meio ambiente para sua 

sobrevivência. 

 Lado outro, ressaltou-se, no decorrer do trabalho, a necessidade premente da 

sobrevivência humana pelo desenvolvimento e evolução tecnológica, uma vez que constituem 

ferramentas indissociáveis, e, paralelamente não há como abordar a ordem desenvolvimentista 

sem abarcar a geração de energia. 

 Fato é que a produção energética acompanhou toda essa destruição e utilização de 

recursos naturais ofertados, o que gerou e ainda gera não somente escassez de recursos, como 

também alto grau de poluição com a emissão de gases de efeito estufa que por sua vez agem 

diretamente na mudança climática e suas consequências. 

 Foram também destacadas duas ordens consideradas distintas antes, assim 

compreendidas como energia e meio ambiente, mas que hoje não se sustenta mais a 

abordagem dissociada, pois inexiste paradoxo entre meio ambiente e meios energéticos, se 

houver a conscientização quanto ao consumo consciente e à preservação dos recursos naturais 

com base na sustentabilidade.  

 Demonstrou-se, hodiernamente, que o maior desafio é a geração de ferramentas de 

desenvolvimento sustentável para que haja, efetivamente, um equilíbrio e harmonia do 

desenvolvimento econômico e proteção ambiental. 

 Percebeu-se, finalmente, que há efetiva necessidade dos Estados, desenvolvendo 

políticas públicas e planos de governo que representassem uma real ruptura com o estereótipo 

até então formado na degradação ambiental como matéria prima para produção de energia 

limpa por meio de fontes renováveis disponíveis no meio ambiente, em prol de diminuir os 

danos ambientais que estão sendo causados diariamente, mudar o trajeto percorrido pelas 

alterações climáticas, e gerar fontes capazes de contribuir diretamente para o desenvolvimento 

sustentável.  
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Concluiu-se que os danos da ação antrópica refletidos na mudança climática acentuam 

a vulnerabilidade da biodiversidade e, consequentemente, dos impactos do aquecimento 

global, sendo, dessa forma, um verdadeiro desafio para a comunidade internacional 

interpelada para encontrar um ponto de equilíbrio entre o crescimento econômico e a 

preservação do meio ambiente  ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 
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