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PREFÁCIO

A modernidade separou o ser humano da natureza e o transformou 
em um suposto deus de si mesmo. A ‘história linear’, embebida pela ideia 
de progresso contínuo e constante que promete um futuro melhor com 
o custo do passado e do presente, tem nos mostrado que a busca pelo 
desenvolvimento, tomado como crescimento econômico, produziu riscos 
em larga escala, que são complexos, imprevisíveis e transfronteiriços. E 
também produziu – ao mesmo tempo e fazendo uso da irresponsabilidade 
organizada – ‘justificativas’ para a expansão do sistema capitalista.

A crise ecológica ou socioambiental é decorrente da expansão deste 
modo de produção que se funda na acumulação infinita em um mundo 
que não o é. A ideia de desenvolvimento, originada deste mesmo pro-
gresso linear e contínuo, inevitavelmente perpassa pela necessidade de 
alimentar e retroalimentar o sistema de produção capitalista, que é por 
essência destrutivo. 

Destrutivo porque este sistema depende da exploração da natureza, 
transformada em recursos naturais, e não tem compromisso com sua recu-
peração. E esta contínua dependência, que exige que sua exploração seja 
massiva e contínua, combinada com a expansão global deste sistema de 
produção causou o esgotamento das forças e condições de vida em diversos 
lugares. Ao explorar a natureza, o sistema também explora os povos que 
nela são e vivem – e que dela fazem parte. Ao destruí-la, também destrói 
as diversas e incontáveis formas de ser e de conceber o mundo.

Orquestrado para possibilitar a manutenção destes contextos de 
dominação e destruição, o direito moderno tem um importantíssimo papel 
na continuidade da expansão deste modo de produção. Ao ser espaço de 
expressão de poder de um grupo, homogeneíza e/ou exclui os demais. 
Também marginaliza e violenta aqueles que estão fora e para isso basta 
discordar, questionar, ser e pensar diverso e além. Partindo das mesmas 
concepções de povos e natureza existentes desde a colonização, como 
primitivos e selvagens, o Estado, pelo direito, tem considerado a natureza 
e seus povos como objetos disponíveis para a exploração.

A crise socioambiental é produto da modernidade, resultado da pul-
verização e distribuição dos riscos produzidos que, por serem imprevisíveis, 
a sua concretização tem proporções catastróficas. E como devemos seguir? 



8 | PREFÁCIO

É neste cenário de necessidade de diferença e de reinvenção do mundo 
que este livro se apresenta. É um exercício de se pensar além, apesar da 
própria realidade.

A diversidade das naturezas e povos é magnífica. É a expressão da 
resiliência às adversidades e tentativas de extermínio. É a incomensurabi-
lidade (porque o contar para quantificar é marcadamente colonizador) 
das formas de ser e viver, resultado das complexas interações entre esta 
mesma diversidade. Devemos com ela aprender, para que possamos, talvez, 
reconstruir a nós mesmos. É neste contexto que este livro se apresenta, 
abordando a complexidade dos riscos e dos conflitos, além das violações, 
em busca de um aprendizado, de novos horizontes e práticas. 

Com a participação de autores oriundos de várias instituições de 
ensino superior programas de pós-graduação do país, os artigos deste livro 
contêm também uma diversidade de olhares e abordagem sobre as contra-
dições existentes no mundo. Tenham uma boa leitura!

Amanda Ferraz da Silveira
Aníbal Alejandro Rojas Hernandez

Heline Sivini Ferreira
Liana Amin Lima da Silva



A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 
COMO POSSIBILIDADE JURÍDICA PARA 

A PROTEÇÃO AMBIENTAL

THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW AS A LEGAL 
POSSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

Nicolly Carvalho Nogues1

1 INTRODUÇÃO

Conforme se deu a evolução humana e o avanço das tecnologias cria-
das pela sociedade, os recursos naturais a disposição do homem foram tão 
utilizados que se atingiu o ponto em que a sua futura e iminente escassez 
se tornou uma das principais preocupações por parte das populações na 
contemporaneidade. Neste sentido, a preservação do meio ambiente é 
assunto de urgente discussão por parte do Direito. 

O Direito possui o papel de sopesar os desejos e necessidades da 
sociedade, a fim de encontrar o equilíbrio nas relações sociais. Para tanto, se 
faz necessário reconhecer o papel que o mercado e a atividade econômica 
exercem no cenário de desenvolvimento da sociedade.

Da mesma forma que o direito ao meio ambiente equilibrado é asse-
gurado pela Constituição Federal de 1988, o direito ao desenvolvimento 
– e aqui dito como desenvolvimento econômico e tecnológico – também 
possui sua proteção na legislação pátria. 

Aliás, ao deparar-se com a atual situação de globalização e como as 
relações sociais são ditadas pelo ritmo do mercado, torna-se imprescindível 
que haja profundo estudo, e consequente compreensão, dos efeitos dos 
fatores econômicos nas relações sociais e avanço dos paradigmas jurídicos.

É neste cenário que se pode observar a importância da Análise Eco-
nômica do Direito para a busca do equilíbrio entre a atividade econômica 
e os campos dignos de atenção por parte da sociedade, como, por exemplo, 
a preservação ambiental e a busca do bem-estar comum e individual.

1 Pós-graduanda em Direito Constitucional pela Fundação Escola do Ministério Público 
do Estado do Paraná – FEMPAR. Graduada em Direito pelo Centro Universitário Autô-
nomo do Brasil – UniBrasil. Advogada. 
Contato: nicolly.nogues@hotmail.com
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Assim, o trabalho objetiva, no sentido amplo, apontar o direciona-
mento que o tema tem ganhado e as formas de solucionar impasses na 
relação mercado/sociedade. Já, em específico, a pesquisa procurou relatar 
o tratamento dado à atividade econômica e às relações de troca na socie-
dade contemporânea; apontar os problemas apresentados na relação dos 
custos sociais com as necessidades da sociedade como um todo; relacionar 
a atividade econômica e o incentivo empresarial com a responsabilização a 
ser aplicada aos detentores da atividade econômica geradora de prejuízos à 
sociedade; e, por fim, demonstrar a necessidade de suposta regulamentação 
e responsabilização dos detentores de produção diante do incentivo da ati-
vidade empresária, de modo a se evitar o dano mais grave para a sociedade.

Nesta busca da solução de conflitos advindas da atividade econômica 
e o dano e os ganhos por ela gerados, bem como os reais efeitos para a 
sociedade, a pesquisa teve como ponto de partida autores que relacionam 
o Direito e Economia (atividades de mercado, normas e decisões judiciais) 
como dependentes um do outro para a harmonia entre Estado e Mercado 
e entre sociedade e atividade econômica.

Metodologicamente, o trabalho baseou-se, ainda, na análise doutri-
nária e normativa acerca do tema, por meio de artigos jurídicos, doutrina, 
revistas jurídicas, jurisprudência, normas constitucionais e infraconstitu-
cionais, sendo abordadas as relações de mercado, os dados de atividades 
econômicas, a regulamentação governamental estabelecida em lei, bem 
como as soluções de conflitos já apresentadas no âmbito jurídico no que 
se refere ao embate entre danos e ganhos advindos da atividade econômica.

2 A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

Sobre o início doutrinário da Análise Econômica do Direito, os prin-
cipais autores são Ronald Coase e Richard Posner, mentores da tradição 
acadêmica da área, seja na área da Economia ou na área do Direito.

A concepção moderna de Análise Econômica do Direito se deu com 
Ronald Coase, em seu título “The Problem of Social Cost2”, que trouxe 
o conceito de “externalidades” e realocação de direitos, conceitos estes 
amplamente difundidos entre economistas e agora entre os juristas.

Segundo Coase (1960, p. 08):

2 Traduzido no Brasil como: O Problema do Custo Social.
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O problema que enfrentamos quando lidamos com atividades que causam 
efeitos prejudiciais não é o de simplesmente coibir os responsáveis por 
elas. O que tem de ser decidido é se o ganho obtido ao se impedir o dano 
é maior do que a perda que seria sofrida em outros lugares como resultado 
da proibição da atividade produtora desse mesmo dano. Num mundo em 
que há custos para se realocar os direitos estabelecidos pelo sistema jurídico, 
as cortes estão, de fato, nos casos que envolvem a causação de incômodos, 
tomando uma decisão acerca do problema econômico e determinando 
como os recursos devem ser empregados. 

Já a partir dos anos 1970, e mais ligado ao campo dos juristas, temos 
Richard Posner, em seu livro “Economic Analysis of Law3”, que trouxe ao 
Direito a possibilidade de aplicação dos conceitos da microeconomia, 
levando-se em consideração teorias da relação de custos e benefícios na 
relação jurídica, de acordo com o impacto que esta procura causar.

Posner (1978, p. 284), em seus diversos trabalhos sobre o tema, 
divide a Análise Econômica do Direito em duas vertentes, sendo a cha-
mada de teoria do impacto legal, ou, em sua obra original, “nonmarket 
legal regulation”, a utilizada no presente estudo:

A análise econômica da regulamentação legal não comercial pode ser vista 
como parte do movimento maior em economia para a aplicação do modelo 
econômico a uma gama cada vez maior de comportamentos humanos e 
instituições sociais - para informação, casamento, educação e muitos outros 
fenômenos que se situam fora do “sistema econômico”, como é conven-
cionalmente definido. Este movimento, que envolve uma redefinição da 
economia do estudo do sistema econômico para o estudo da escolha racio-
nal, é controverso, e parte da controvérsia é diretamente relevante para a 
questão da abordagem econômica da lei4.

Para Posner, portanto, a Análise Econômica do Direito tem papel 
fundamental no estudo das relações sociais – e jurídicas – e seus papeis 
no desenvolvimento econômico da sociedade.

Assim, tem-se que a Análise Econômica do Direito tem como base a 

3 Traduzido no Brasil como: Análise Econômica do Direito.
4 No original: “The economic analysis of nonmarket legal regulation can be viewed as 
part of the larger movement in economics towards application of the economic model to 
an ever greater range of human behavior and social institutions-to information, marriage, 
education, and many other phenomena that lie outside of the “economic system” as it is 
conventionally defined. This movement, which involves a redefinition of economics from 
the study of the economic system to the study of rational choice, is controversial, and some 
of the controversy is directly relevant to the question of the economic approach to law”.
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análise dos efeitos econômicos gerados pelas leis e demais meios de regu-
lamentação estatal da atividade econômica.

Para que seja possível entender como se deu o início do estudo na 
área e sua finalidade, é necessário entender, antes, a importância que os 
resultados produzidos deste terão na sociedade atual.

2.1 DEFINIÇÃO E ORIGEM DA ANÁLISE ECONÔMICA DO 
DIREITO

O direito tem como finalidade a regulamentação das relações sociais 
(SOBRINHO, 1994, p. 100), a fim de buscar uma condição que chegue 
o mais próximo possível da harmonia nas interações entre os indivíduos 
e entre indivíduo e Estado.

Essas relações sociais são conduzidas mediante os valores morais 
que a sociedade possui em uma determinada época de sua história. Estes 
valores, conforme se dá o desenvolvimento do ser humano e do meio em 
que este está inserido, sofrem mutações e avanços que influenciam a forma 
como a legislação já existente deve ser interpretada, bem como conduz a 
forma como as novas criações serão inseridas no ordenamento (AFTA-
LIÓN; VILANOVA, 1998, p. 203-298).

Sendo assim, conforme se modificam os paradigmas de criação e 
aplicação das normas, novos métodos de estudo surgem para compreender 
essas mutações e seus impactos na vida privada e ao coletivo, sendo um 
destes a Análise Econômica do Direito.

No que é conhecido como sociedade contemporânea, parte dos valo-
res morais – e, consequentemente, as relações sociais – são ditados pela 
economia de mercado, o que estreitou em muito a relação entre economia 
e direito.

Neste sentido, a Análise Econômica do Direito surge para explicar 
como se dão as decisões judiciais e suas fundamentações no mundo con-
temporâneo. Nas palavras de Mackaay e Rousseau (2015, p. 07):

A análise econômica do direito retoma a razão de ser das instituições jurídi-
cas. Postula terem racionalidade subjacente uniforme e prepõe ferramentas 
conceituais para atualizá-las. A análise econômica do direito não se limita 
aos aspectos “econômicos” em sentido estrito, o que se refere a comér-
cio, moeda, bancos e concorrência. Não prioriza o emprego da relação 
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custo-benefício presente nas decisões judiciais ou administrativas. Ao revés, 
pretende explicitar a lógica, nem sempre consciente de quem decide, e que 
não se traduz, expressamente, nos motivos das decisões.

Desta forma, pode-se dizer que a Análise Econômica do Direito 
procura explicar a influência que o capitalismo exerce no cotidiano e nas 
relações sociais. Mas não só isso: é doutrina-fonte para fortalecer o direito 
positivado em sua tentativa de se encaixar nos paradigmas morais da socie-
dade contemporânea.

A história da Análise Econômica do Direito remonta a desde o 
tempo em que o homem passou a recorrer à economia e ao direito para 
explicar os fenômenos do coletivo e a relação entre indivíduos, ou seja, 
desde que o ser humano passou a viver em sociedade e a tentar explicar 
essa convivência (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 08).

Já o conceito moderno de Análise Econômica do Direito teve seu 
desenvolvimento a partir dos anos 1950. Foi no final desta década que o 
movimento deste campo tomou a forma como se conhece hoje e se divi-
diu em duas correntes, uma ligada mais ao campo econômico e outra ao 
mundo jurídico, conforme explana Mackaay e Rousseau (2015, p. 8-9):

O movimento atual liga-se a duas correntes antecedentes. A primeira é a 
econômica, denominada, talvez pejorativamente, de imperialismo econô-
mico, que desde os anos 1950 usa ferramentas de análise econômica fora 
do campo tradicional da ciência econômica: fenômenos políticos, discri-
minação, família, relações não de mercado e outras. A outra é o movimento 
jurídico dito realismo jurídico (legal realism), que se manifestou entre as 
duas guerras, e cujos seguidores consideravam que “a ciência econômica 
e a sociologia eram não apenas disciplinas conexas, mas que, de alguma 
forma, faziam parte do direito”.

Em 1958, a Análise Econômica do Direito tem marco importante 
em seu desenvolvimento: o lançamento do Journal of Law and Economics5 
da Universidade de Chicago. É na primeira edição da revista que Ronald 
Coase publica seu artigo “The Problem of Social Cost”.

Coase trouxe o conceito de “externalidades”, algo que diz respeito 
à relação entre o custo advindo da produção privada e o custo externo à 
atividade produtora.

Como explicado por Mackaay e Rousseau (2015, p. 10): 
5 Traduzido no Brasil como: Revista de Direito e Economia.
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Se a ação de A tem efeitos indesejáveis sobre B, sem que A os sinta, o 
conhecimento vigente entre os economistas (...) considera que se produz 
uma ‘externalidade’, isto é, um descompasso entre o custo privado, de A, 
e o ‘custo social’.

O custo social é caracterizado pelo resultado da relação entre os 
custos privados, inerentes à produção, e os custos externos à atividade, ou 
aqueles que afetam a sociedade para além da atividade produtora inicial 
(FRANZINI, 2006, p. 56-71)  - e, em um contexto em que a atividade 
econômica gera um custo social, os mercados passam a ter o papel de 
instituições que existem para facilitar as transações de trocas e reduzir tal 
custo (COASE, 1960, p. 01).

Neste sentido, custo social é o efeito que a produção tem na sociedade 
como um todo, quando interfere na atividade empresarial e nas relações 
sociais externas à produção (chamadas de ‘externalidades’) (FRANZINI, 
2006, p. 56-71).

Mais precisamente, trata-se aqui das externalidades negativas. As 
externalidades negativas são, efetivamente, os prejuízos lançados à socie-
dade pela atividade produtora.

Assim, externalidade é o efeito que a produção privada exerce sobre 
o que está fora de seu âmbito, sem que, no entanto, o produtor o tenha 
previsto como parte de sua atividade. Mais, o produtor não só não previu 
como não incorporou o efeito externo de sua produção ao custo real do 
produto, de modo que o efeito indesejável recai a outrem que não o respon-
sável, bem como o custo privado se torna barato demais, não respeitando 
a verdade dos preços (FRANZINI, 2006, p. 56-71).

De acordo com esta abordagem, as trocas na atividade de mercado, 
e que dizem respeito à propriedade, não aconteceriam sem uma assime-
tria característica de tais atividades. A essas trocas Coase deu o nome de 
transações de mercado. E à assimetria presente nestas, deu-se o nome de 
“custos de transação” (COASE, 1960, p. 12).

Neste cenário, os economistas e juristas passaram a acreditar que, 
para atingir-se o equilíbrio, os produtores responsáveis pela externalidade 
negativa produzida como consequência da atividade produtora devem ser 
responsabilizados pelos danos causados (COASE, 1960, p. 01).

Na esfera econômica, esta concepção de responsabilização do dano 
causado representa a equivalência buscada na verdade dos preços. Ou seja, 
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seria uma forma de equilibrar o mercado e a distribuição dos recursos.
Já na esfera jurídica, a responsabilização na forma de indenização, 

ou mesmo na forma de tributação da atividade produtora, cumpriria um 
papel de prevenção do prejuízo causado à sociedade.

No entanto, como explica Coase (1960, p. 01-02), tais meios de agir 
para com as externalidades negativas podem não ser os mais adequados, 
uma vez que, frequentemente, não produzem os resultados esperados.

Nas palavras do autor:

A abordagem tradicional tende a obscurecer a natureza da escolha que 
deve ser feita. A questão é normalmente pensada como uma situação em 
que ‘A’ inflige um prejuízo a ‘B’, e na qual o que tem que ser decidido é: 
como devemos coibir ‘A’? Mas isso está errado. Estamos lidando com um 
problema de natureza recíproca. Evitar prejuízo a ‘B’ implicaria causar um 
prejuízo a ‘A’. Assim, a verdadeira questão a ser decidida é: ‘A’ deveria ser 
autorizado a causar prejuízo a ‘B’, ou deveria ‘B’ ser autorizado a causar um 
prejuízo a ‘A’? O problema é evitar o prejuízo mais grave.

Diante do reconhecimento de que, ao evitar-se prejuízo a um, causa-
-se a outro, não há como se falar em transações de mercado sem custos. A 
queda no valor de produção para um é efeito negativo para outro. Logo, 
é preciso delimitar os direitos iniciais de cada parte. Isto é, é necessário 
que se determine se a atividade é ou não um dano e se é um dano a ser 
responsabilizável (COASE, 1960, p. 07), para que só então possa-se falar 
sobre a realocação desses direitos a fim de se aumentar o valor da produção 
e atingir o preço real do produto.

A partir do momento em que se delimita a espécie de atividade pro-
dutora, e se esta deve ou não ser responsabilizável, pode ser utilizado o 
fenômeno da realocação de direitos para impactar o sistema de preços e o 
valor de produção, bem como delimitar o equilíbrio buscado.

Será por meio da interferência do campo jurídico na alocação inicial 
e posterior realocação de direitos que poderá ser possível, efetivamente, 
regular-se o valor da produção. Para Coase (1960, p. 13), “um arranjo de 
direitos pode ser o mais apto, entre todas as alocações possíveis, a gerar 
um grande valor de produção”.

Neste sentido, o autor interpreta que a realocação de direitos não 
pode ficar somente nas mãos do mercado, já que, sem a interferência da 
norma jurídica, o arranjo ótimo de direitos não levaria ao aumento do 
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valor de produção almejado. Pelo contrário, poderia representar verdadeiro 
aumento prejudicial dos custos de transação de mercado. 

Mitchell Polinsky (2011, p. 13), em sua análise do teorema de Coase, 
traz um exemplo bastante compreensível da linha de pensamento do pre-
cursor da Análise Econômica do Direito:

Considere uma fábrica cujo fumo causa danos à roupa pendurada ao ar livre 
por cinco residentes próximos. Na ausência de qualquer ação corretiva, cada 
residente sofreria $75 em danos, um total de $375. [...] Se há o direito de 
ar limpo, então a fábrica tem três opções: poluir e pagar $375 em danos, 
instalar uma tela de fumaça por $150 ou comprar cinco secadoras para os 
residentes com um custo total de $250. Claramente, a fábrica instalaria 
a tela de fumaça, a solução eficiente. Se houver um direito de poluir, os 
residentes enfrentam três escolhas: sofrem seus danos coletivos de $375, 
compram cinco secadoras por $250 ou compram uma tela de fumaça para a 
fábrica por $150. Os residentes também comprariam a tela de fumaça. Em 
outras palavras, o resultado eficiente será alcançado independentemente 
da atribuição do direito legal. [...] Note-se que, embora a escolha da regra 
legal não afete a obtenção da solução eficiente quando há zero custos de 
transação, ela afeta a distribuição de renda6.

É possível concluir, portanto, que o sistema jurídico irá ditar os 
rumos da regularização da alocação de direitos. Isto é, apesar do direito 
não ser efetivo para prevenir os danos, são as normas jurídicas que dirão 
o que é dano, e quem será responsabilizado pela causa deste, de modo a 
tentar-se equilibrar os valores de produção.

Assim, por meio da realocação de direitos, a distribuição dos custos 
entre produtor e sociedade poderá ter um caráter mais equilibrado, levan-
do-se em consideração não só os danos produzidos pela atividade produ-
tora como também os benefícios trazidos à sociedade por esta atividade.

É neste momento, então, que o sistema jurídico que regula os custos 

6 No original: “Consider a factory whose smoke causes damage to the laundry hung outdoors 
by five nearby residentes. In the absence of any corrective action, each residente would suffer 
$75 in damages, a total of $375. [...] If there is a right to clean air, then the factory has three 
choices: pollute and pay $375 in damages, install a smokescreen for $150, or purchase five 
dryers for the residentes at a total cost of $250. Clearly, the factory would install the smokes-
creen, the eficiente solution. If there is a right to pollute, then the residents face three choices; 
suffer their collective damages of $375, purchase five dryers for $250, or buy a smokescreen 
for the factory for $150. The residentes also would purchase the smokescreen. In other words, 
the eficiente outcome will be achieved regardless of the assignment of the legal right. [...] Note 
that, although the choice of the legal rule does not affect the attainment of the efficient solution 
when there are zero transaction costs, it does affect the distribution of income.”
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de transação e realocação de direitos passa a ser conduzido por meio da 
regulamentação governamental. É o Estado que ficará responsável pela 
alocação inicial e realocação de direitos e pela distribuição dos custos de 
transações de mercado (COASE, 1960, p. 14).

No entanto, o papel da regulamentação governamental frequente-
mente não é analisado sob a luz da eficiência ou dos princípios da atividade 
econômica lucrativa ou mesmo benéfica para a sociedade.

Como bem analisa Ronald Coase (1960, p. 15), qualquer envolvi-
mento do Estado na atividade produtora não aconteceria sem um aumento 
razoável, e por vezes desnecessário, de seus custos. 

A atividade administrativa governamental já possui custos para seu 
simples funcionamento. Se ainda for incluído neste funcionamento a fun-
ção de intervir nas relações de mercado de forma exagerada e paternalista, 
e em situações que seria dispensada sua intervenção ou que esta se mostre 
inapropriada, os custos acrescentados ao produto e a sua produção seriam 
prejudiciais demais do ponto de vista da eficiência econômica – e até 
mesmo da eficiência administrativa.

É a partir deste ponto que é possível entrar no efetivo papel das 
decisões judiciais como prerrogativa para a mudança na forma como 
são encarados os fatores econômicos da sociedade, a fim de buscar-se a 
concepção mais apropriada e com maior alcance para os casos concretos.

Portanto, a simples aplicação do ordenamento de forma positivista, 
sem a compreensão da realidade econômica da sociedade, em nada adian-
taria para evitar o descompasso nas relações sociais, valores de produção e 
distribuição dos custos de transações. É preciso analisar-se os fatores de uti-
lidade (benefícios) e prejuízos (efeitos negativos) da atividade econômica 
para buscar-se a perfeita realocação de direitos (COASE, 1960, p. 16).

3 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO UMA POS-
SIBILIDADE JURÍDICA PARA A PROTEÇÃO AMBIENTAL

Como já introduzido, a partir dos anos 1970, com os estudos de 
Richard Posner (mais especificamente a partir do livro Economic Analysis 
of Law), a Análise Econômica do Direito passa a exercer influência impor-
tante no mundo jurídico, sendo inserida com força no ensino do Direito 
das principais universidades e criando-se paradigmas da análise de mercado 
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para as decisões judiciais (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 11).
Posner defende que os institutos jurídicos são resultados das vonta-

des da sociedade em suas escolhas individuais, mais especificamente das 
escolhas racionais. Por escolhas racionais, Posner (1972, p. 25) se refere ao 
conceito de que o indivíduo busca aumentar sua riqueza quando levado 
pela lógica.

Para o autor, maximização de riqueza e eficiência são sinônimos. 
Isto é, o indivíduo, em seu particular, e sendo conduzido por suas escolhas 
racionais, buscará maximizar sua riqueza através da adoção de compor-
tamentos eficientes. A análise desses comportamentos eficientes foi feita, 
por Posner, através de conceitos da microeconomia. 

A microeconomia é o estudo do desenvolvimento e funcionamento 
do sistema econômico a partir dos elementos “micros”, ou seja, os agentes 
privados: a) consumidor; b) produtor (BRESSER-PEREIRA, 1976, p. 
04).

Para este estudo, leva-se em conta perspectivas de oferta e demanda, 
tais como o que o mercado pode e quer oferecer, bem como o que o con-
sumidor pode e quer consumir, baseada na intenção racional, de acordo 
com Posner, de maximização de riqueza.

A microeconomia é, portanto, a análise de como o comportamento 
humano interfere na direção e nos rumos que a atividade de mercado 
tomará. Neste cenário, o comportamento tido como eficiente diz respeito 
à forma que o mercado encontrará de suprir as demandas da sociedade de 
forma rápida, econômica e, com a ajuda do sistema jurídico, equilibrada 
(BRESSER-PEREIRA, 1976, p. 05).

Para este trabalho, conclui-se, destarte, que, para Posner, o mercado, 
assim como o indivíduo do qual é consequência, tende ao equilíbrio em 
suas relações. Ou seja, o comportamento humano racional sempre buscará 
formas de equilibrar a atividade produtora, bem como seus valores de 
produção e a distribuição e responsabilização destes.

Com tais conceitos estabelecidos, Richard Posner argumenta quanto 
à proposta de buscar-se uma nova teoria de fundamentação das decisões 
judiciais – e de todo sistema do direito em si – com base na economia e 
no funcionamento do mercado.

Parte desta nova teoria seria embasada no pressuposto de que o 
Direito existe para facilitar as transações de mercado e reduzir seus custos, 
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de modo que, ao deparar-se com estes casos, o judiciário deveria levar 
em conta as concepções pragmáticas, liberais e eficientes da economia 
(POSNER, 2009, p. 04).

Tais concepções auxiliariam o Direito a identificar e tratar as ações 
dos indivíduos a partir de uma análise do comportamento humano que 
crie um padrão-modelo previsível.

Nas palavras de Posner (2009, p. 19):

A economia imagina o indivíduo não como “homem econômico”, mas 
como pragmatista; como alguém que baseia suas decisões não em custos 
irrecuperáveis, [...] mas nos custos e benefícios vinculados a linhas alterna-
tivas de ação que permanecem em aberto. [...] Não há nada na ciência eco-
nômica que determine quais devem ser as metas de um indivíduo. Porém, 
quaisquer que sejam estas (algumas delas, ou mesmo todas, podem ser 
altruístas), presume-se que ele venha a persegui-las com as atenções voltadas 
para o futuro, comparando as oportunidades que se lhe apresentarem no 
momento em que for necessário fazer uma escolha.

 
As concepções de Posner quanto ao que representa eficiência em 

muito se assemelha com as concepções que a sociedade também possui 
atualmente. Quanto mais previsíveis forem as relações sociais e as ativi-
dades de mercado, mais rápido e economicamente se dará o apreço das 
divergências pelo sistema jurídico.

Isso significa dizer que, quanto mais o Direito estiver inserido de 
análises estatísticas, economia política, análises de paradigmas científicos 
– todos institutos e áreas advindos do estudo da economia –, mais eficien-
temente se darão as respostas das decisões judiciais. Isto é, serão decisões 
mais equilibradas, fundamentadas e em sincronismo com os objetivos da 
sociedade (POSNER, 2009, p. 84).

Neste cenário, onde o Direito possui a economia como fonte de deci-
sões, a Análise Econômica do Direito poderá servir ao fim que se presta: de 
tirar do campo apenas da teoria as tão almejadas decisões que equilibrem 
a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico da sociedade.

3.1 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA SOCIEDADE 
DE RISCO

Ulrich Beck, em sua obra “Sociedade de risco: rumo a uma outra 
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modernidade”, descreve o caminho pelo qual a sociedade passou até 
chegarmos na concepção atual de modernização (também sinônimo de 
industrialização).

Para o referido autor (BECK, 2011, p. 23), “a produção social de 
riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos”. 
O processo de desenvolvimento da sociedade não se dá sem a produção 
de efeitos, estes que podem, ou não, representar externalidades negativas 
para a sociedade.

No último século, o principal risco que pôde-se observar foi o 
resultado do agressivo processo da industrialização mundial: a escassez. 
Conforme foi se dando a produção de riqueza, esta não foi distribuída 
exatamente de forma igualitária ou respeitando as limitações de recursos 
naturais.

O processo de industrialização, tido como produção de riqueza, 
requer que os recursos naturais sejam aplicados de forma contínua no 
desenvolvimento da sociedade. Explicando melhor, não há modernização 
sem que se retire da natureza o que for necessário para o desenvolvimento 
social, tecnológico e econômico da sociedade. Aliás, em toda a história 
conhecida do ser humano e sua convivência em sociedade, não houve um 
momento em que o processo de modernização não significasse, necessa-
riamente, poluição ou destruição, seja pelo excesso de produção – hoje 
conhecida pelo termo ‘superprodução’ – ou pelo mero descuido com pla-
nejamentos e alocação de recursos naturais (BECK, 2011, p. 25).

Sobre o tema, Beck (2011, p. 26) traz o exemplo dos:

relatos de que marujos que caíam no Tâmisa no século XIX morriam não 
afogados, mas intoxicados pelos vapores e gases tóxicos dessa cloaca lon-
drina. Também um passeio pelos becos estreitos de uma cidade medieval 
deveria ser o equivalente de ter o nariz açoitado.

Mesmo as épocas passadas, como a Londres do século XIX, mostra 
que perto de qualquer desenvolvimento e modernidade (ainda que não 
a modernidade de acordo com o que se conhece hoje) serão encontradas 
formas de destruição e escassez dos recursos naturais.

São os riscos da modernização, como chama Beck (2011, p. 26-27). 
O produto do progresso implica, necessariamente – e alguns diriam, infe-
lizmente –, na retirada dos recursos da natureza, o que, inevitavelmente, 
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implica em riscos e ameaças ao bem-estar do indivíduo que tanto se discute 
atualmente.

E quando é mencionada a ameaça ao bem-estar do indivíduo, não 
se fala apenas dos problemas óbvios de saúde que a destruição e poluição 
advindas da modernização causam. Fala-se também dos efeitos políticos, 
sociais e econômicos desses problemas (BECK, 2011, p. 28).

Acontece que estes efeitos, se não forem sentidos de forma que impli-
que em uma redução clara de riquezas do indivíduo ou que afete de forma 
agressiva a saúde deste, como foi o caso de locais como a Vila da Morte7, 
em São Paulo, não serão tomadas medidas de precaução ou combate a 
esses efeitos prejudiciais sem a interferência, ainda que mínima, do Direito 
(COSTA, 2017).

Os efeitos que a intensa poluição causa afeta também áreas impor-
tantes para a atividade de mercado e atividade produtora. Exemplo disso 
é a desvalorização de imóveis de uma região que será causada no caso de 
uma fábrica poluente se instalar por perto (BECK, 2011, p. 45). 

 Ou seja, a ameaça que a destruição ambiental infere não afeta 
somente a vida, em sentido estrito, mas também a propriedade do indiví-
duo, o capital, a circulação de dinheiro e, consequentemente, a própria ati-
vidade empresária, que muitas vezes é a causadora destas ameaças e riscos.

Sobre o tema, Beck (2011, p. 46) diz:

A ideia básica por trás disso é das mais simples: tudo o que ameaça a vida 
neste planeta, estará ameaçando também os interesses de propriedade e de 
comercialização daqueles que vivem da mercantilização da vida e dos víve-
res. Surge, dessa maneira, uma genuína contradição, que sistematicamente 
se aprofunda, entre os interesses de lucro e propriedade que impulsionam 
o processo de industrialização e suas diversas consequências ameaçadoras, 
que comprometem e desapropriam inclusive os lucros e a propriedade (para 
não falar da propriedade da própria vida).

Daí então é que se chega à necessidade de tomarem-se medidas polí-
ticas e judiciais para tratar os efeitos da destruição ambiental. Não há esfera 
da sociedade que não sofra as consequências da poluição, seja o indivíduo 

7 Vila Parisi, também conhecida como Vale da Morte, situada em Cubatão, interior de São 
Paulo, já foi reconhecida pela ONU como a cidade mais poluída do mundo. Na região, além 
dos problemas respiratórios causados à população e ao sistema nervoso de fetos que nas-
ciam com má-formação, a vegetação da região ainda sofria com anomalias devido à chuva 
ácida. Cubatão foi o primeiro polo de indústrias pesadas no Brasil, na década de 1980.
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em seu particular, ou o empresário no processo de sua atividade.
A constante ameaça ao bem-estar da sociedade foi e está sendo sen-

tida pelos seus componentes. Aliás, a ameaça não é mais só ameaça. Não 
faltam estudos, pesquisas, experimentos científicos que provem os efeitos 
prejudiciais da degradação ambiental agressiva. O ser humano, aparen-
temente, entendeu a necessidade de preservar seus recursos, ainda que, 
para tanto, a produção de riquezas tenha que ter sido afetada (BECK, 
2011, p. 62).

Os mesmos tribunais que num passado não muito distante atua-
vam em prol do desenvolvimento econômico agressivo e direcionavam 
suas jurisprudências para a modernização da sociedade, hoje, quase que 
de forma unânime, buscam a garantia do desenvolvimento sustentável 
(BENJAMIN, 1988, p. 77).

É nesse ritmo que o Direito encontra suas motivações para se ajustar 
à realidade. Não há mais como se falar em desenvolvimento sem ameaças e 
riscos à sociedade. Mas, também, não há como se falar em evitar tais riscos 
e ameaças sem buscar o progresso, a modernização da vida em sociedade.

Sobre o tema, Leipert e Simonis (1985 apud BECK, 2011, p. 86) 
lecionam:

A política ambiental tradicional, fundamentalmente voltada ao combate 
de sintomas e a preocupações objetivas, não pode satisfazer no longo prazo 
nem a critérios ecológicos nem a critérios econômicos. De um ponto de 
vista ecológico, ela em última medida corre invariavelmente atrás dos pro-
cessos produtivos prejudiciais ao meio ambiente que se antecipam a ela; de 
um ponto de vista econômico, surge o problema de custos crescentes de 
reabilitação, com o simultâneo recuo dos sucessos ecológicos.

Assim, o Direito, ao exercer seu claro papel de regulador das relações 
humanas e da atividade econômica, e recorrendo a fontes como a Análise 
Econômica do Direito, tem o dever de buscar o equilíbrio no impasse 
entre o desenvolvimento da atividade econômica em face da preservação 
ambiental.

Como já dito, o comportamento humano busca não só pelo bem-es-
tar individual, mas também pela maximização de riquezas. Sendo assim, a 
maximização de riquezas constantemente é relacionada ao bem-estar em 
si. Isto quer dizer que é proveitoso para o indivíduo, e, consequentemente, 
para sociedade do qual ele faz parte, que o desenvolvimento econômico 
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seja incentivado.
Neste sentido, a barganha nas relações entre indivíduos privados 

poderia substituir o excesso de tutela do Direito no que se refere à tentativa 
de preservação ambiental: é o chamado Teorema de Coase.

O teorema de Coase traz o conceito de que, se possuindo custos de 
transação zero, a alocação final de um bem será sempre eficiente se obtida 
por meio da barganha (KLEIN, 2016, p. 69-75). Ou seja, a autocomposi-
ção das partes, sem interferências prejudiciais ao processo de maximização 
de riquezas, é a forma mais proveitosa para vermos a realocação de direi-
tos ser realizada na realidade concreta com o menor custo de transação 
possível.

Cabe ao Direito, destarte, uma vez que tenha falhado a instituição 
da barganha entre as partes, procurar a solução do impasse por meio do 
auxílio de campos que tragam o conceito e aplicação de eficiência ao caso 
concreto, como é o caso da Análise Econômica do Direito. É por meio 
da busca pela eficiência que será possível lidar com o desenvolvimento 
econômico sem esquecer da preservação ambiental. Mais precisamente, a 
eficiência diz respeito ao conceito de desenvolvimento sustentável (SILVA, 
2011, p. 22)8.

Ao concluir-se que sustentabilidade é sinônimo de desenvolvimento 
aliado à preservação de recursos, pode-se deduzir também que a impor-
tância da disponibilidade presente e futura dos recursos diz respeito dire-
tamente à possibilidade de desenvolvimento tecnológico e econômico.

Explicando melhor, o desenvolvimento tecnológico e econômico 
é dependente direto e imediato da preservação de recursos. Se antes foi 
possível observar que não há progresso sem a retirada da natureza dos 
recursos disponíveis, agora pode-se dizer que não haverá progresso e desen-
volvimento se os recursos estiverem indisponíveis.

A Análise Econômica do Direito surge para, neste contexto, apre-
sentar, dentre as possibilidades interpretativas do Direito para as soluções 
de casos concretos, a tendência à eficiência.

Tem-se, ainda, que eficiência não se refere apenas ao seu conceito eco-
nômico. Evidente que a barganha e incentivo da atividade empresarial, de 
acordo com a proposta da Análise Econômica do Direito, representariam 
8 Segundo José Afonso da Silva, o conceito de Desenvolvimento Sustentável é a busca 
pela progressão e desenvolvimento dos meios de tecnologia, investimento financeiro e 
demais fatores da vida moderna de forma que não haja prejuízo severo ao meio ambiente.
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verdadeira economia para os agentes econômicos, já que reduziria os custos 
de transação referente às realocações de direitos. No entanto, não se pode 
olvidar que a disponibilidade dos recursos naturais também afeta os custos 
de transação e valores de produção. 

Em nada adiantaria focar-se apenas na economia dos custos de tran-
sação por meio da barganha, se os custos para a produção da atividade 
representam aumento elevado da manutenção e custeio da própria ativi-
dade. A escassez de recursos naturais resulta, portanto, no aumento dos 
custos de transação e do valor real do produto. Neste cenário, ainda que 
os custos e direitos sejam realocados, o valor de produção continuaria 
apresentando um aumento desnecessário e indesejado.

Destarte, se for possível entender que a eficiência deve ser sinônimo 
de maximização de riquezas e resultados, respeitando os limites da utili-
zação dos recursos naturais escassos (MANKIW, 2001, p. 05, 153 e 801), 
será viável compreender o instituto da sustentabilidade ambiental e sua 
importância na esfera da atividade empresarial.

4 CONCLUSÃO

O dano ambiental é, hoje, sem sombra de dúvidas, um dos principais 
temas recorrentes nas disputas perante os tribunais. Disputas estas que 
frequentemente levam os julgadores a ignorar aspectos importantes dos 
valores atuais da sociedade.

O impasse entre preservação ambiental e desenvolvimento econô-
mico resulta, principalmente, do fato de que um depende, necessaria-
mente, do outro. Quando do processo de desenvolvimento econômico e 
tecnológico da sociedade, em qualquer época, não há progresso sem que 
se utilizem os recursos naturais disponíveis. Neste contexto, o tratamento 
da escassez dos recursos naturais afeta, inclusive, o desenvolvimento eco-
nômico da sociedade.

Se a escassez é tamanha a ponto que passe a interferir no acesso aos 
recursos naturais, a própria atividade de mercado será prejudicada, de 
modo que não será possível sequer incentivar a atividade empresarial em 
detrimento da preservação ambiental.

A partir desta discussão, a Análise Econômica do Direito passa 
a apresentar maior papel nas relações entre os agentes econômicos e a 
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preservação dos recursos naturais. Na análise do Teorema de Cose, a bar-
ganha representaria a possibilidade de autocomposição entre as partes para 
que se evitasse o aumento dos custos de transação em face da realocação 
de direitos.

O prejuízo que é evitado a um, necessariamente, implica em prejuízo 
a outro, conforme diz o Teorema de Coase. Neste sentido, a parte que 
sofreu prejuízo, inevitavelmente, procurará reaver o prejuízo que lhe foi 
provocado.

Acontece que, muitas vezes, ao se envolver o judiciário na discus-
são de realocação de direitos, os custos de transação sofrerão aumento 
significativo para ambas as partes, o que poderá causar ao prejudicado 
inicialmente um efeito negativo ainda maior.

E é neste cenário que o Direito e as políticas públicas chegaram ao 
conceito de desenvolvimento sustentável. Tal conceito é, hoje, paradigma 
de pensamento para os campos do ordenamento jurídico e da atividade 
de mercado. O desenvolvimento sustentável entende que, sem o uso cons-
ciente dos recursos naturais, até mesmo o desenvolvimento da atividade 
empresarial restará prejudicada, e, consequentemente, os custos de tran-
sação serão maiores, implicando em aumento do valor real do produto 
– situação não condizente com o pensamento econômico atual.

Neste cenário, cabe à Análise Econômica do Direito fornecer aos 
tribunais uma doutrina-fonte de decisões que versem acerca do desen-
volvimento econômico e preservação ambiental. Ao se compreender a 
importância que os conceitos econômicos exercem em uma sociedade 
ditada por valores capitalistas e de eficiência, os órgãos julgadores poderão 
efetivamente apresentar soluções práticas e vantajosas aos casos concretos.
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A PRODUÇÃO DE TABACO NA REGIÃO 
CENTRO-SUL PARANAENSE SOB A PERSPECTIVA DE 

SEUS RISCOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO

LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN LA REGIÓN 
CENTRO-SUR PARANAENSE BAJO LA PERSPECTIVA DE 

SUS RIESGOS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN

Juliana de Oliveira Sales1

Tarcila Kuhn Alves de Paula2

1 INTRODUÇÃO

A produção do tabaco no Brasil, realizada na forma predominante 
de monocultura, se mostra atualmente como fonte de renda para inúmeras 
famílias brasileiras fixadas no campo. Neste aspecto, a cultura do fumo se 
caracteriza pelo trabalho desempenhado pela agricultura familiar, especial-
mente no sul do país, empregando grande contingente de trabalhadores em 
seu cultivo, em galpões e estufas. Em específico, o centro-sul paranaense 
assume destaque na produção do tabaco, uma vez que é massivo cultivo 
nesta região, com destaque aos núcleos de Irati e Ponta Grossa, tal qual 
demonstram os dados de produção agrícola divulgados pela Secretária de 
Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná relativamente aos anos 
de 2008 a 2012 (SEAB, s./a.).

No que concerne à dinâmica laborativa, a produção do tabaco conta 
com o envolvimento de todos os integrantes da família que são distribuí-
dos em atividades específicas, muitas vezes delimitadas de acordo com 
idade e sexo. 

Exsurge, neste contexto, esta prática agrícola como uma atividade 
estável no mercado brasileiro, o que se confirma pelo fato de que o Brasil se 
mantém entre os principais países que produzem tabaco. A China aparece 
como o maior produtor mundial e o Brasil ocupa o segundo lugar no ran-
king de maiores produtores de tabaco desde o ano de 1993. Entretanto, no 

1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Direito – PUCPR. 
Contato: julianadeosales@gmail.com
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia – UFPR. 
Contato: tarcila016@hotmail.com
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que diz respeito à exportação, o Brasil ganha o posto de primeiro lugar e o 
sucesso de produção e exportação se deve ao fato de o Brasil ter um tabaco 
de excelente qualidade, tendo assim conquistado mais de cem países, além 
de deter mão de obra barata, especialmente se comparado com os Estados 
Unidos, que detém mão de obra cara e escassa (DERAL, s/a).

Nada obstante, a atividade do plantio em predominante monocul-
tura, com o manuseio do tabaco, na forma exercida por parcela significativa 
do contingente da agricultura familiar paranaense representa prejuízos 
conhecidos e também riscos não mensuráveis para a saúde dos trabalha-
dores implicados, para a natureza – dadas as condições do cultivo e para 
a sociedade em geral, mais facilmente vistos na figura dos consumidores 
do produto final da planta, que corriqueiramente padecem do tabagismo 
e de outras enfermidades decorrentes dele.

Assim, não é possível delimitar e tomar por critérios objetivos, mar-
geados por definições de previsibilidade e certeza, quais as consequências 
imediatas da manutenção e da eventual acentuação, nas atuais condições, 
do plantio, processamento e comercialização do fumo, ainda que tal cul-
tura acompanhe, desde muito, o ser humano. 

Dessa maneira, tendo em vista o cenário ora descrito, o presente 
trabalho tem como principal objetivo a ser atendido entender, ainda que 
parcialmente, quais as razões para a manutenção da fumicultura como 
atividade prevalente em segmentos da agricultura familiar na região para-
naense do centro-sul, notadamente no município de Palmeira, conside-
rando os diversos riscos enfrentados pelos produtores rurais, especialmente 
da exposição à folha tóxica do tabaco e aos agrotóxicos, estando vulnerável 
à doença da folha verde3, em detrimento da cultura de outros gêneros agrí-
colas e de outras formas de produção (como a orgânica e agroecológica).

Assim, além do objetivo central, existem algumas questões que bus-
cam guiar esta análise, as quais se buscará responder e que podem ser 
enumeradas: i) qual a opinião dos fumicultores sobre os riscos causados 
pela produção do tabaco? ii) eles, os agricultores, têm conhecimento destes 

3 Neste ponto, destaca-se, com relação à doença da folha da verde – cujo termo vem do 
inglês, GTS, green tabaco sickness, que traduzida seria “doença da folha verde do tabaco” 
– ser ela uma condição causada pela absorção de nicotina através da pele no manuseio das 
folhas molhadas de tabaco verde, especialmente durante o processo de colheita. A doença 
se caracteriza por náuseas, vômito, tontura, fraqueza e muitas vezes oscilação na pressão 
sanguínea e nos batimentos cardíaca ( JTI, 2011).
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riscos e estão de fato preocupados com isso ou essas questões estão distan-
tes de serem por eles pensadas devido a sua carência material, a arquitetura 
econômica e social e também a dinâmica política em que vivem? iii) de que 
forma o processo de modernização, no que tange a produção de tabaco, é 
não apenas um produtor de riqueza, mas também um produtor de risco? 

A metodologia empregada neste trabalho é a da história oral, englo-
bando entrevistas com os próprios fumicultores, cujas indicações virão 
pela letra inicial do nome ou por referência numérica. Além disso, o artigo 
também tem caráter de pesquisa documental e bibliográfica, utilizando-se 
de dados e de referências teóricas que materializem e tornem possível 
compreender os problemas dispostos como objetivos do estudo.

2 A PRODUÇÃO DO TABACO NO BRASIL E NO PARANÁ

Durante o período de colonização o tabaco era conhecido como 
“erva santa”, e passou a ser difundido por viajantes colonizadores e assim 
largamente comercializado e consumido em forma de rapé, folha de mascar 
ou mesmo fumo (ACIOLI, 2005). 

O historiador José Roberto do Amaral Lapa, relata que no Brasil-
-colônia a produção de tabaco não conseguia ser suprida apenas por mão 
de obra escrava, era necessário contar com trabalhadores livres e/ou mão 
de obra familiar. Outro ponto importante em suas pesquisas é o fato de 
que, desde o Brasil-colônia, o tabaco era produzido em pequenas pro-
priedades, sendo conhecidas como lavoura dos pobres ou de fundo de 
quintais (LAPA, 1968).

Percebe-se que era grande o predomínio de pessoas menos favore-
cidas financeiramente cultivando fumo, visto que ainda assim essas famí-
lias possuíam mão de obra escrava, mas não o suficiente para suprirem o 
trabalho, recorrendo então à mão-de-obra familiar, ou a troca de tabaco 
por escravos para conseguirem aumentar suas produções. Acioli e Menz 
(2008), descrevem sobre a troca de escravos por tabaco:

A aquisição de mão-de-obra africana na Costa da Mina, em troca da oferta 
de um subproduto tropical (o tabaco de terceira qualidade), deve ter aju-
dado a diminuir os custos de produção dos engenhos do Recôncavo baiano 
e da Zona da Mata (...) No entanto, o reconhecido papel que o tabaco cum-
pre nas cargas dos negreiros coloniais destinadas ao comércio de escravos 
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na Costa da Mina não conta toda a história deste tráfico bipolar. Apesar 
de os manifestos de carga das embarcações saídas da capital do Brasil ou 
do porto do Recife registrarem apenas rolos de tabaco, alguns testemunhos 
coevos atestam que não era possível aos traficantes adquirirem os escravos 
de sua lotação munidos apenas do tabaco de terceira (o único permitido 
pela Coroa naquela rota) (...) tudo indica que o tabaco e o ouro eram os 
itens mais relevantes em valor entre os produtos (Acioli, G.; Menz, M, 
2008, p. 59).

Dessa maneira, evidencia-se que com o passar do tempo o tabaco 
foi ganhando um valor comercial alto, pois juntamente com o ouro era 
trocado por escravos   vindos   da   África.   O   tabaco   exportado   era   
taxado   como   de  “terceira qualidade”, em razão de que os cultivadores 
não tinham grandes recursos para seu plantio e cuidado, e também por 
ser cultivado por escravos, era taxado como sendo de qualidade baixa.

Os navios negreiros que partiam de Pernambuco e da Bahia levavam 
em seus porões o tabaco beneficiado com muito melaço e com ervas aro-
máticas (ACIOLI, G.; MENZ, M, 2008). De 1675 em diante, o tabaco 
era o principal produto no comércio bilateral entre a Bahia e o Golfo da 
Guiné (ALENCASTRO, 2000).

A América portuguesa se tornou uma das maiores produtoras e 
exportadoras desse gênero no século XVII, garantindo assim uma das 
principais fontes de renda do Estado português. Caio Prado Júnior, em 
sua obra A formação do Brasil Contemporâneo, comenta que a produção 
fumageira na América portuguesa era caracterizada por uma “cultura de 
jardinagem”, devido à necessidade de cuidado especial com cada uma 
das plantas. Isso fazia com que sua produção em larga escala se tornasse 
inviável. Nesse mesmo estudo Prado Júnior evidencia também que o uso 
do adubo começou aos poucos a ser usado para tentativa de melhorar a 
produção e cuidar da terra (FURTADO, 1976).

O economista Celso Furtado argumenta que na metade do século 
XIX houve uma mudança nas relações de venda do fumo, pois antes esse 
gênero era basicamente destinado ao comércio escravocrata. Já na segunda 
metade do século, o mercado na Europa se tornou crescente e o comércio 
do tabaco que antes era realizado apenas por intermédio de Portugal, passa 
a ser realizado pelo Governo Imperial, sendo que apenas um percentual 
pequeno da produção era destinado ao comércio de escravos (FURTADO, 
1976).
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Acioli (2005), citando Catherine Lugar, também chama atenção 
para a valorização do tabaco no século XIX, especialmente pela aber-
tura de espaço para produtores ainda mais modestos, pois seu cultivo não 
necessitava de grandes tecnologias e investimentos, levando assim maior 
participação de camponeses nesta lavoura, e desta maneira produção de 
tabaco se expandiu para além de Pernambuco e Bahia, nos Estados do 
Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais e assim, sucessivamente alcançou 
outros Estados brasileiros.

Mas é no século XX, com todo o avanço da tecnologia no desenvol-
vimento de uma ciência do tabaco e seus elementos viciantes, que surge 
a indústria tabagista propriamente dita, havendo então a popularização, 
não mais apenas do charuto ou cigarro de palha, mas do cigarro com 
filtro, disseminando seu consumo em praticamente todas as camadas da 
população dos diversos países.

Percebe-se que essas características da plantação de tabaco do Brasil-
-colônia permanecem ainda hoje, pois a produção da folha é realizada por 
agricultores familiares, ou seja, é necessária a mão de obra familiar para 
o plantio e colheita do tabaco. Da mesma forma que no Brasil-colônia 
o tabaco era produzido por escravos por pobres, atualmente as análises 
socioeconômicas mostram que o fumicultor brasileiro se caracterizando 
pelo tamanho de sua propriedade pode ser considerado mini, pequenos, 
arrendatários ou ainda meeiros, ou seja, aqueles que não detém a posse 
da terra (SEAB, 2017).

A AFUBRA (Associação dos Fumicultores do Brasil), mostra que os 
fumicultores possuem em média apenas 15,3 ha de terra e deste percentual 
o fumo ocupa apenas 17,6%, ou seja, apenas 2,7 ha, porém, nesta fração 
da propriedade é gerada uma renda superior a 50%, enquanto o restante 
da propriedade é destinada à pastagem ou plantações de produtos para 
subsistência, como milho e feijão (SEAB, 2017).

Com esse perfil de agricultores familiares, a fumicultura envolveu 
em 2016 e 2017 mais de cento e cinquenta mil famílias produtoras (AFU-
BRA, 2017), sendo os três estados do sul detentores da 95% da produção 
brasileira (SEAB, 2017). Segundo a SEAB, a concentração da produção 
de tabaco no Sul se deve as “excepcionais condições climáticas e de solo, 
à tradição dos povos europeus em cultivar tabaco e principalmente à alta 
rentabilidade que a cultura proporciona em pequenas propriedades” 
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(SEAB, 2017).  

3 OS RISCOS ENVOLVIDOS NO DECORRER DO PROCESSO 
PRODUTIVO DO TABACO E SUA COMPREENSÃO POR 
PARTE DOS AGRICULTORES

É sabido que o processo produtivo do tabaco gera muitos danos e 
riscos ao fumicultor e também ao ambiente e a compreensão dos agricul-
tores sobre a prática da produção de fumo é fundamental para alcançar 
qualquer conclusão acerca das condições de manutenção desta cultura 
por parte dos agricultores familiares do município de Palmeira/PR, bem 
como para que se deduza quais os riscos e as ameaças que são reconhecidos 
e assumidos pelos produtores neste processo e como se dá a criação destes.

Como já destacado, a produção do tabaco resulta em uma série de 
dimensões de riscos e de prejuízos concretos: de ordem sanitária - relativa-
mente à saúde de quem produz e de quem consome; de ordem ambiental 
- pelo uso massivo de venenos, que contaminam o solo e as águas; e de 
ordem socioeconômica - da qual se destaca a dependência dos agricultores 
à própria produção desta cultura e a vinculação às empresas que compram e 
comercializam o tabaco, além da dinâmica familiar de trabalho, que impõe 
os encargos da produção também sobre crianças e jovens.

Em primeiro lugar, com relação aos problemas sanitários vincula-
dos ao tabaco, conforme recorda o estudo de Cargnin, Teixeira, Manto-
vani, Lucena e Echer (2016), além de o tabagismo ser a causa da morte 
anual de seis milhões de pessoas no mundo - das quais 130.000.000 no 
Brasil, ocasionando uma série de doenças associadas, como o câncer, os 
agricultores enfrentam ainda os danos ocasionados pelo uso intenso de 
agrotóxicos, com a intoxicação aguda e crônica e outras consequências, e 
também padecem hodiernamente da chamada doença da folha verde do 
tabaco (DFVT).

Neste sentido, a DFVT é uma intoxicação decorrente da manipula-
ção das folhas do tabaco, uma vez que a nicotina pode ser absorvida pelo 
corpo, o que se intensifica nas épocas de colheita do fumo. Essa doença 
se caracteriza por sintomas como náuseas, vômitos, fraqueza, tontura, 
cefaleia, cólicas abdominais, calafrios e flutuação da pressão arterial e da 
frequência cardíaca (CARGNIN et al., 2016, p. 2).
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Além disso, no que corresponde aos impactos do uso de venenos 
(inseticidas, herbicidas, fungicidas) na produção agrícola para os agricul-
tores e também para os consumidores, o material científico produzido é 
bastante farto quanto às evidências dos prejuízos ocasionados. Em volu-
moso relatório, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO, 
2016) ordenou uma série de dados acerca do uso e consumo de agrotóxicos 
no Brasil, indicando que mesmo os produtos que são considerados como 
medianamente ou pouco tóxicos estão aptos a gerar “efeitos crônicos que 
podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifes-
tando-se em várias doenças como cânceres, más formações congênitas, 
distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais” (ABRASCO, 2016, p. 58).

Quando se pensa em riscos na modernidade desenvolvida ou, como 
também denomina Ulrich Beck (2011), sociedade de risco, supõe-se saber 
que estes riscos se tornaram democratizados, ou seja, atingem todos os indi-
víduos, indiscriminadamente, estando ou não produzindo ou consumindo 
tabaco por exemplo, assim, estamos expostos aos riscos oriundos do tabaco, 
inclusive aos riscos da própria produção, mesmo que nos achemos distantes 
deles por aparentarem serem riscos apenas do processo de trabalho.

Segundo Beck (2011) os riscos relacionados ao processo de trabalho 
são denominados como “riscos produzidos no desenvolvimento das forças 
produtivas” (BECK, p. 27, 2011). Entretanto, diferente de sermos nós 
os trabalhadores fumageiros, também somos impactados por eles, dessa 
forma sentimos a “importância de um sistema industrial mundial diante da 
natureza industrialmente interligada e contaminada” (BECK, p. 9, 2011), 
assim, tentarmos nos proteger dos riscos seria inútil. Por outro lado, como 
o processo produtivo do tabaco gera muitos riscos e danos específicos de 
classe no momento de sua produção, evidencia-se, agora, algumas dessas 
situações que se julgam serem merecedoras de atenção. 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), estimam que 
em 1990, ocorreram cerca de três milhões de casos de intoxicação por 
agrotóxicos no mundo, destes, 70% ocorrem em países do Sul4, como é 

4 Nos utilizamos aqui da designação do autor Joan Martínez Alier (2014), que diferencia na 
relação capitalista países do Norte e do Sul, onde os países do Norte utilizam os territórios 
localizados dos países do Sul para instalarem suas empresas, causando assim incontáveis 
danos ambientais, danos a cobertura vegetal, desmatamento de florestas nativas, toxidade 
da água e do solo, entretanto, na grande maioria das vezes essas situações aparecem simbo-
lizando o desenvolvimento econômico. (MARTÍNEZ ALIER, 2014).
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o caso do Brasil. Benatto (2002), afirma que em 2001, no Brasil, entre as 
culturas que mais estiveram relacionadas com intoxicações, destacou-se a 
cultura do fumo, com 127 casos registrados.

Vale destacar que existe uma parcela de fumicultores que mesmo 
após sofrer intoxicações não procuram unidades de saúde, pois esses casos 
não são vistos como graves e muitas vezes estão naturalizados entre os 
fumicultores e seus familiares, conforme afirma #R5, 2013:

Passo mal direto, mas ah, tem um remédio que compra lá, que me falaram 
que compra pra fumo, que é muito bom. Não lembro o nome, mas compra 
e toma um por dia. O dia que vai colher toma um cedo, é bom, não passa 
mal daí. A maioria da minha família faz isso (#R, 2013).

Essa naturalização da intoxicação deixa evidente que muitos fumicul-
tores não dão importância aos reais malefícios trazidos pela produção de 
tabaco. Meneghel et al. (2004), pesquisou entre 1980 e 1999, os suicídios 
ocorridos nos três estados com maior produção de tabaco do Brasil, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e concluiu que a mortalidade por 
suicídio nesses estados foi maior que a média nacional.

Para relatar um estudo mais recente, vale citar os percentuais do tra-
balho realizado por Eva Aparecida de Almeida et al. (2011), no município 
de Ivaí, Paraná. Neste estudo 70,4% dos fumicultores entrevistados não 
sabiam identificar os sintomas de intoxicação, 82,30% não conheciam as 
principais doenças causadas por agrotóxicos, 70,6% não sabiam tomar 
as devidas condutas em casos de intoxicação e 66,6% dos trabalhadores 
apresentavam um ou mais sintomas de depressão. Percebe-se dessa maneira 
que os fumicultores se encontram em uma situação fragilizada do ponto 
de vista da saúde pública e de acesso a informação para os cuidados neces-
sários com o manuseio de agrotóxicos e em casos de possíveis intoxicações.

A discussão sobre os prejuízos e potenciais danos envolvidos no 
decorrer do processo produtivo do tabaco está amplamente presente 
na literatura, pois no processo de plantio, colheita e cura do tabaco o 
fumicultor fica exposto as intempéries do tempo como sol forte e chuva, 
a posturas desgastantes e viciosas, manuseio de agrotóxicos e portanto 

5 Neste trabalho, a fim de preservar a identidade dos entrevistados, estes serão identificados 
apenas por suas iniciais (p. ex. #R e #D), quando adolescentes, ou por referência numérica 
(p. ex. #1, #2, #3 e #4), indicando tratar-se de agricultores adultos.
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risco de intoxicação e envenenamento, a elevadas temperaturas durante 
o processo de cura do tabaco, e ao próprio manuseio da folha de tabaco, 
indispensável para a colheita e que pode causar a doença da folha verde. 
Sobre essa doença o Instituto Nacional do Câncer relata: 

A “doença da folha verde do tabaco”, que costuma atingir trabalhadores 
do setor do fumo, é uma espécie de overdose de nicotina, que é absorvida 
pela pele do trabalhador na colheita das folhas. O suor, o orvalho e a chuva 
facilitam o contato da substância com a pele. Mesmo não sendo fumantes, 
as pessoas que desenvolvem a doença chegam a ter uma quantidade da subs-
tância cotinina na urina maior do que quem fuma. O mal causa dores de 
cabeça, tontura, náuseas e cólica. Ele dura alguns dias e pode afetar a mesma 
pessoa repetidas vezes. A doença da folha verde do tabaco ainda é pouco 
conhecida e os médicos costumam confundi-la com outras enfermidades. 
Várias pesquisas estão em andamento para detectar todas as consequências 
dessa doença (BRASIL, s./a.).

Conforme descrito a doença da folha verde é uma intoxicação cau-
sada ao fumicultor devido ao manuseio da folha de tabaco, pois a nicotina 
contida na folha penetra no corpo humano através da pele, isso acontece 
com maior facilidade se a folha de tabaco estiver molhada, assim os fumi-
cultores relatam casos da doença da folha verde – ainda que não usem 
este nome - especialmente durante a colheita da manhã, onde a folha de 
tabaco está orvalhada ou então em períodos chuvosos. Sobre o tema, #R 
(2013) e #2 (2015) relatam:

No final do dia estou muito cansado, se tiver chovendo dá, como eu vou 
dizer? A gente começa a sonhar com o fumo a noite, com a estufa, fica deli-
rando, pensando só em fumo, sem conseguir dormir e no outro dia acorda 
mal. Alguns vomitam. Eu passo mal direto! Ah, mas tem um remédio que 
compra, que me falaram que é muito bom, eu não lembro o nome, mas 
compra e toma um por dia antes de colher, tem que tomar de manhã cedo, 
daí não passa mal (#R, 2013). 
No fumo verde da intoxicação e no seco dor de cabeça e no fumo verde 
não pode dormir e noite. Mas eu, meu marido e a outra filha não faz mal. 
Os pontos negativos do fumo são os venenos que você tem que usar, pior 
coisa que tem. Quem tem pouca terra igual nós, o que dá mais é a lavoura 
de fumo porque com pouca terra você consegue. Soja da rentabilidade 
mas você precisa ter maquinário, caminhão, porque se você for pagar para 
colher, pagar o frete dá muito pouco. Tenho 3 irmãos homens e 2 irmãs 
mulheres. minha irmã planta fumo, meu outro irmão faleceu, e o outro 
não planta porque a mulher dele é muito doente. Mas aqui a maioria das 
pessoas plantam fumo por serem pequenos proprietários, daí não tem 
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muita terra, tem que plantar. Plantamos outras coisas para o gasto, um 
pouquinho de feijão, um pouquinho de milho, batatinha e as miudezas, 
mas para o comércio mesmo é o fumo. Só plantamos um pouquinho para 
o consumo (#2, 2015).

Vê-se nas falas dos fumicultores citados acima que não é dada uma 
real importância para a doença da folha verde, pois na lógica de trabalho 
em que estão inseridos percebemos passar mal devido ao plantio de tabaco 
é algo naturalizado, nesse sentido ao que indica Ulrich Beck, “a distribuição 
desigual da riqueza mune com justificativas a produção de riscos” (BECK, 
p. 54, 2011), ou seja, os fumicultores acabam por banalizar e justificar o 
fato de passarem mal e de terem a doença da folha verde, devido a situa-
ção econômica em que se encontram, pois a fumicultura representa sua 
principal fonte de renta, sustento de toda sua família e mais que isso, uma 
atividade que muitas vezes foi herdada de seus avós, portanto uma atividade 
que está culturalmente enraizada na vida desses agricultores.

Com esse enraizamento da atividade fumageira em suas vidas, os 
fumicultores tentam de certa forma, não se preocupar, ou afastar de suas 
vidas o risco oriundo do processo produtivo do tabaco, pois na lógica 
produtiva em que se encontram, onde o tabaco é o meio de sustento des-
ses agricultores, não há meios de saciar a fome através da negação, há em 
contrapartida, meios de desinterpretar os perigos (BECK. 2011). Com 
relação a essa tentativa de afastar os perigos de seu processo produtivo de 
trabalho, os fumicultores #4 e #1 comentam:

Quem sabe trabalhar com luva é bom, eu não consigo, meu serviço para! 
Mas não é obrigatório, só por um capricho. Eu não consigo nem de manga 
comprida, tem que ser de manga curta. Tem gente que usa avental, eu não 
posso com nada disso. Eu não passo mal, mesmo quando era pequeno. Uma 
vez eu passei mal mas não foi por causa do fumo, foi por causa de pepino, 
sério mesmo! Isso faz anos, nós tava colhendo e queria terminar, já tinha 
passado da hora do almoço e sobrou uma linha adubada que plantamos 
pepino e eu comi aquele pepino e me fez mal, mas não da colheita, daquele 
pepino quente, dai o sol, passei muito mal! (#4, 2015).
Nunca passei mal. Alguns passam, mas agora eles tomam mais cuidado, tra-
balham com manga comprida. Antigamente a turma não gostava de passar 
calor, achavam que as proteções que a firma manda eram burrice, mas eles 
foram usando e foram vendo que protege, então agora eles usam mais as 
proteções, então não faz tanto mal. Aqui não tem fiscalização para o E.P.I, 
a gente escuta falar que tem, mas é que aqui é muita gente né? (#1, 2015).
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Hoje em dia eu acho bobagem quando dizem que o fumo é só veneno, não 
é! Não é não, porque está tudo bem controlado e tem também o orgânico 
que não tem veneno nenhum (#4, 2015). 
Eu não considero o fumo prejudicial porque se você trabalhar dentro da lei 
nada vai te prejudicar e é assim para qualquer serviço. Mas o fumo é uma 
coisa boa. Eu resumo dizendo que o plantar fumo te abre porta, se você 
não planta fumo te fecha porta no sentido de crédito, você compra com 
mais facilidade. No mercado por exemplo, ano passado a conta final deu 
12 mil, e se não fosse isso (plantar fumo), ele (dono do mercado) não ia 
poder vender, não que ele não pudesse, mas eu não ia poder. Ano passado 
deu certinho 10 meses de compra e dai eu acertei. Acho que ele cobrou 
muitos juros, mas tem que ser assim, nosso Pronafinho não deu certo, é um 
direito do Agricultor Familiar, mas o terreno está no nome do meu sogro 
e ele não queria (#4, 2015).

Os agricultores entrevistados, muito embora não detenham conheci-
mento sobre o produto acadêmico acerca dos prejuízos sanitários, sentem 
na pele e não negam a existência destes danos e os riscos aos quais sujeitam 
a própria saúde em nome do plantio e da renda que o tabaco proporciona.

Como foi possível verificar dos entrevistados identificados por #R, 
#D, #1. #2, #3 e #4, além do mal-estar ocasionado pelo contato com a folha 
do tabaco - que segundo eles é recorrente e já tido como natural, há um 
prejuízo na própria qualidade de vida dos agricultores do fumo, o que se 
evidencia pela indicação de que “começa a sonhar com fumo de noite”, “fica 
delirando, pensando só em fumo” e que “não consegue dormir”.

As queixas apresentadas por #R são recorrentes aos demais entrevis-
tados, mencionando-se, ainda, os dizeres de #D, que reafirmam as condi-
ções de trabalho na fumicultura. Tanto #R como #D foram inseridos na 
dinâmica laborativa familiar desde muito cedo. #R declarou: “faz 12 anos 
que eu trabalho, eu tenho 18, comecei a trabalhar com seis”, enquanto #D 
também indicou que: “desde os seis anos que comecei a ajudar eles (os pais)”.

De suas falas, denota-se que estes dois adolescentes reconhecem que 
a substância da nicotina reflete negativamente no corpo e no bem-estar e 
admitem tal ônus como inerente à prática agrícola do tabaco.

Além disso, deve-se ressaltar a menção feita nominalmente pelos 
jovens aos efeitos do veneno utilizado na plantação. Neste sentido, #D 
atribuiu o se mal-estar à nicotina e à “maioria dos venenos”, enquanto, 
conforme é possível observar da fala de R. adiante colacionada, os vene-
nos foram relacionados de maneira direta a doenças, como o câncer de 
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familiares (conferir o trecho enxerto logo abaixo de R., 18 anos). 
A questão ambiental neste contexto produtivo, de outro lado, traz 

propriamente o que se pode chamar de riscos, não mais riscos concretos, 
eis que assumem caracteres de difusos, para além das famílias diretamente 
envolvidas no cultivo e dos próprios tabagistas - e das consequências não 
plenamente determinadas quanto a estes -, uma vez que o solo e as águas 
são impactados, sem que seja possível delimitar como e em que medida a 
contaminação ambiental ocorre e impacta a vida da população na região, 
em médio e longo prazo.

A fala de outro agricultor, aqui identificado como #4 é bastante 
elucidativa quanto ao reconhecimento dos riscos implicados no uso de 
agrotóxicos, e muito embora a sua preocupação se volte pouco aos riscos 
ambientais implicados, há destaque sobre os efeitos dos venenos sobre a 
vida humana:

O ambiente muda muito… Veja, veneno, por exemplo… É usado menos, 
mas eles são muito mais fortes porque tem mais pragas. E elas são mais 
resistentes aos venenos. Antes vinha veneno em saco, mas era fraco e o 
bicho era fraco. Hoje em dia não. Antigamente ninguém ouvia falar em 
lagarta cortando fumo dentro da terra que nem atacou lá embaixo… Hoje 
se você não fizer um banho de imunização na bandeja antes de plantar as 
lagartas comem tudo. Isso aí é uma praga. Agora apareceu uma tal lagarta 
da maçã que ataca a copa do fumo antes de florescer e estraga a ponteira do 
fumo… Se deixar estraga toda a lavoura. Como o veneno é mais caro, nós 
fomos matar a mão. O que nós matamos! Nossa. Tem um veneno premium, 
mas custa R$ 600,00 o litro e ainda é proibido para o fumo porque deixa 
resíduo. Não usamos nada que deixa resíduos porque se não é rejeitado quando 
é para ir pra fora do Brasil e o que pode usar vem tudo da empresa, vem um 
papel “o que pode e o que não pode”. O que não pode é feito um X, a gente 
tem consciência e não usa o que não pode, mas tem gente que usa. Eu sei que se 
eu colocar um veneno forte no fumo daqui um ano ou dois vai estar matando 
gente e o cigarro mata, mas mata aos poucos, não com tanto veneno! Então, 
a produção da planta do fumo no que implica? O fumo por si só é uma 
planta venenosa, o fumo por si só é uma planta tóxica, então eu acho que o 
trabalhar com o fumo não traz problema porque a gente procura se proteger 
na medida do possível e não abusa com veneno, porque se for passar um 
veneno forte que se compra em uma loja tem que se lembrar que amanhã 
você tem que entrar na lavoura, não dá pra defender uma parte e prejudicar 
outra. Mas os venenos que eles oferecem não são prejudiciais nesse sentido, 
mas a gente não abusa, se passa o veneno tem dois dias de carência. Por 
isso dá placa na lavoura, para sinalizar. Se a placa estiver levantada é sinal 
que foi passado veneno ontem, então para colher é só de EPI, mas ninguém 
aguenta colher fumo de EPI o dia inteiro (#4).
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É possível ver com os relatos acima que os fumicultores não negam os 
riscos oriundos da fumicultura, entretanto, eles também não os assumem, 
“a indiferença dos riscos, (...) sempre encontra na superação da carência 
palpável sua justificação” (BECK, p. 54, 2011). Ou seja, a principal preo-
cupação desses fumicultores se dá em torno de manterem sua atividade 
produtiva para poderem sobreviver e não em pensar nos riscos derivados 
dela, sejam específicos do processo produtivo ou distributivos na socie-
dade de risco.

4 A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE FUMICULTORA A PAR-
TIR DE NOTAS CRÍTICAS: O CAPITAL E OS RISCOS

Para além das questões tratadas até então neste ensaio, deve-se des-
tacar os fatores que mantêm os agricultores no plantio de fumo – aqui 
entendido como prática geradora de riscos e danos, buscando-se, para 
além da teoria do risco, mas também considerar as lentes e os efeitos que 
o capital e as forças sociais exercem sobre o objeto ora analisado.

Neste contexto, resgata-se novamente as falas dos agricultores entre-
vistados. Para #R, o plantio do fumo é pouco vantajoso e não se trata de 
uma escolha livre e sim uma condição imposta à família, razão pela qual 
chegou a apontar que não pretende trabalhar no futuro com a fumicul-
tura, demonstrando, de certa maneira, reconhecer os riscos implicados 
na prática: 

É muito serviço e não dá lucro, né? Você trabalha, trabalha o ano inteiro 
para no fim você ter que tirar pouca coisa e ainda “periga” ficar doente. Eu 
tenho a minha madrinha que trabalhava no fumo, desde pequenininha ela 
trabalhava no fumo, chegou acho que aos 32 anos e morreu de câncer por 
causa do veneno, câncer no estômago. (#R).

No mesmo sentido, #D aponta que o plantio de fumo não é uma 
opção, mas uma condição imposta pela localização e pelo baixo poder 
econômico da família:

Ah, porque é sofrimento, né? Tipo o pai, ele plantou fumo por burro, né? 
Porque não quis estudar e onde nós moramos não tem chance de se erguer… 
É só com o fumo, por causa da região. Soja também dava, mas nós não 
temos condição de comprar maquinário, daí nós lidamos com fumo. (#D).
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Além destes jovens, este discurso da ausência de alternativas melho-
res, se repete com outros entrevistados, ocasiões em que se colheu decla-
rações como:

Não plantamos outras coisas porque temos pouco terreno. Pessoal 
que tem pouco terreno, o fumo é que dá mais renda (#1).
Quem tem pouca terra igual nós, o que dá mais [renda] é a lavoura de fumo 
porque com pouca terra você consegue. Soja dá rentabilidade mas você pre-
cisa ter maquinário, caminhão, porque se você for pagar para colher, pagar o 
frete dá muito pouco... Tenho 3 irmãos homens e 2 irmãs mulheres. Minha 
irmã planta fumo, meu outro irmão faleceu, e o outro não planta porque 
a mulher dele é muito doente. Mas aqui a maioria das pessoas plantam 
fumo por serem pequenos proprietários, daí não tem muita terra, tem que 
plantar; Plantamos outras coisas para o gasto, um pouquinho de feijão, um 
pouquinho de milho, batatinha e as miudezas, mas para o comércio mesmo 
é o fumo. Só plantamos um pouquinho para o consumo (#2).

Neste momento, convém observar a noção de que as condições e 
limitações de ordem econômica e locacional afetam diretamente a escolha 
dos produtos a serem cultivados, surgindo o fumo como opção de renda às 
famílias que detêm pequenas faixas de terras para plantio. Dessa maneira, 
o ônus acerca dos riscos enfrentados por estes grupos tem origem, também, 
na ausência de poder decisório sobre o que - e de que forma - plantar.

Novamente, resgata-se o pensamento de Ulrich Beck, desta vez obje-
tivando tecer uma crítica à sua teoria, acrescentando a ela a necessária 
consideração sobre os efeitos e sobre o controle do capital e das forças 
sociais na dinâmica rural que ora se analisa.

Dito isso, sabe-se que o risco é a categoria central da análise de Ulrich 
Beck, cuidando este autor de apontar as alterações ocorridas da era da 
sociedade industrial, na qual o cálculo dos riscos era possível com base 
no aparato das ciências físicas e da tecnologia, para a sociedade de risco, 
em que esse cálculo já não é mais factível pois a ideia de “mega perigos” 
invalida as quatro bases do cálculo de riscos, porque: i) o dano passa a 
ser de escala global e desqualifica o conceito de indenização em razão de 
sua ocorrência; ii) as medidas de cautela são excluídas ao se imaginar o 
pior acidente possível, acarretando na falha do conceito de segurança do 
controle antecipado dos resultados; iii) o acidente perde sua delimitação 
de tempo e de iv) espaço, se convertendo num resultado com princípio, 
mas sem fim (BECK, 2002, p. 75-113).
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Segundo a teoria do risco de Ulrich Beck, a impossibilidade do cál-
culo e controle dos riscos implica na quebra e na abolição do estado de 
normalidade. Neste sentido é que se torna impossível determinar os agentes 
que induziram a quebra da normalidade e a criação do risco, impossibili-
tando que sejam responsabilizados (BECK, 2002, p. 75-113).

Ainda nesse sentido, o potencial dos perigos ecológicos se encontra-
ria no colapso da administração, da racionalidade tecnocientífica, legal e da 
segurança de políticas institucionais – estruturas que são desmanteladas a 
partir da negação reiterada da existência e da produção desses riscos pelas 
esferas de poder. Assim, diz-se que há uma tentativa e um amplo arsenal 
para normalizar os perigos não calculáveis ao lado da negação sistemática 
da existência de riscos, que são operacionalizados por instrumentos pró-
prios de uma política simbólica de desintoxicação, envolvendo a atuação 
de ministros de meio ambiente e suas gestões, além da normatização dos 
riscos de forma incongruente (BECK, 2002, p. 75-113).

No entanto, é fundamental mencionar as notas de Acselrad (2002, 
p. 51), que faz críticas às correntes teóricas da modernização ecológica e 
da teoria da sociedade de risco de Ulrich Beck, passando a estudar o risco 
como criação social, ao incorporar analiticamente o papel da diversidade 
social na construção destes riscos e também a presença de uma lógica 
política que orienta a distribuição desigual dos danos ambientais.

Para Acselrad (2002), a teoria de Beck ignora o papel do poder ins-
titucional do capital na produção do risco e não trata a questão ecológica 
como relacionada à desigualdade de poderes e à injustiça social. Neste 
ponto, para o autor que estuda o movimento por justiça ambiental, a 
degradação ambiental e a injustiça ambiental são fenômenos que relacio-
nam intrinsecamente. 

Em sua análise, este autor destaca que os teóricos da sociedade de 
risco deixam de se referir aos modos pelos quais os agentes sociais evocam 
a noção de risco, bem como às dinâmicas de acumulação que subordinam 
as escolhas técnicas destes agentes e, além disso, também não destinam 
atenção ao trabalho de construção discursiva que cria e vincula as alianças 
no campo das lutas sociais (ACSELRAD, 2002, p. 51).

Deste modo, enquanto de um lado é certo que, neste artigo, se busca 
assimilar a noção de risco no atual estágio da modernidade - definido por 
seu caráter de nenhuma previsibilidade ou certeza -, nos moldes inferidos 
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por Beck na sociedade do risco, de outro lado é evidente que se busca 
compreender os problemas e as ameaças implicadas no cultivo do tabaco 
também pelas lentes das lutas sociais e das contradições e forças do capital.

Desse modo, a ideia de justiça ambiental - fundada no caráter social-
mente desigual das condições de acesso à proteção ambiental - é bastante 
notável ao se pensar nas circunstâncias da produção de fumo das famí-
lias do município de Palmeira/PR, cuja atividade, embora permeada por 
inúmeras ameaças à vida saudável dos agricultores e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado da região, também retrata a incapacidade de 
mobilidade locacional e de poder social para efetivamente escolher o que 
plantar, para quem plantar e como plantar.

Não se ignora que as razões da produção e tampouco os anseios que 
movem os agricultores – que, na realidade, pensam na soja como alternativa 
melhor para obter renda – tudo no contexto notadamente capitalista, 
lógica que ocupa evidentemente o lugar de outras possibilidades como o 
cultivo orgânico ou agroecológico.

De todo modo, não é possível pensar somente na criação de riscos 
como plenamente democratizados, uma vez que a estrutura econômica que 
atua com hegemonia modifica social e ambientalmente o mundo, devendo 
ser considerada no exame do presente objeto de estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fumicultura corresponde à significativa parcela da economia de 
municípios localizados na região centro-sul paranaense, tais como Pal-
meira. A manutenção de trabalhadores em tal prática, mesmo diante de 
alternativas factíveis de alteração das culturas agrícolas e do modo de 
produção adotado – concedidos por iniciativas governamentais como 
programas de incentivo à produção alimentícia orgânica e agroecológica e 
pela Convenção Quadro de Controle para o Tabaco (CQCT)6 – deman-
dam estudos e análise, uma vez que na região analisada tais iniciativas não 
obtiveram sucesso, pois os agricultores insistem na produção do fumo 
em razão de fatores como: a herança cultural familiar, a certeza de renda 

6 Trata-se de um tratado de saúde pública da OMS, que começou a ser elaborado em 1999 
e o qual possui uma adesão de 178 países. A partir do reconhecimento dos graves danos 
sanitários, sociais e econômicos decorrentes do tabagismo, esse tratado internacional 
busca reduzir o consumo, a comercialização e a produção do tabaco (SOUZA, 2009, p. 2).



| 45 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

gerada pela produção de tabaco e as vantagens econômicas/lucrativas e 
de aparente autonomia que a cultura gera.

Nada obstante, os riscos imediatos, decorrentes uso de agrotóxicos 
e pelo próprio manuseio da folha de tabaco, são, de certa maneira, reco-
nhecidos pelos agricultores, que chegam a relacioná-los à baixa qualidade 
de vida, ao mal-estar na colheita e a doenças como o câncer, no entanto, 
tais circunstâncias são incapazes de alterar as características de produção, 
pois a renda oriunda desta cultura é determinante para a sua manutenção, 
além dos fatores acima mencionados, para efetivamente escolher a cultura 
a ser semeada, dentre outros fatores.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico tem sido utilizado nos últimos sécu-
los como métrica de progresso civilizatório, apesar de se propor a analisar 
tão somente os índices da capacidade de cada país de extrair, refinar e 
remeter ao mercado internacional bens e matérias primas (VEIGA, 2015, 
p. 92-93). Também, é notável como a ideologia desenvolvimentista é ele-
vada a tão alto grau de importância, apesar do risco direto que esta ideia, 
subdesenvolvida e pouco repensada, oferece à proteção da ecologia como 
um todo, situação trazida à proeminência no último século (MORIN, 
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KERN, 2003, p. 69-70). Com a concepção de Estado-Nacional, o Brasil 
adotou esse modelo, pautado nas lógicas extrativistas atentatórias ao meio 
ambiente e a quaisquer grupos sociais tidos como inferiores, os “domina-
dos” de uma relação predatória e violadora de direitos dos povos indígenas 
e comunidades tradicionais.

A busca por este desenvolvimento é rotineiramente utilizada como 
justificativa para privação ou violação de direitos, especialmente de gru-
pos sociais fragilizados, às custas dos quais são promovidos processos de 
transformação da natureza em bens economicamente apreciáveis, reflexo 
da internalização de discursos que separam a sociedade em linhas fenotípi-
cas propostas como se fossem realidades sociais, cominados à reafirmação 
de ideologias capitalistas extrativistas como o ápice do desenvolvimento 
humano, dando continuidade ao colonialismo (QUIJANO, 2005, p. 
117-119). 

Em especial, povos tradicionais indígenas, apesar de comporem parte 
da sociedade brasileira, com direito a proteções especiais4 devido ao histó-
rico de perseguição e destruição de suas culturas próprias, alheias à cultura 
eurocêntrica dominante, têm seus direitos rotineiramente violados ao 
verem seus espaços e seu patrimônio cultural destruídos por ações baseadas 
nesta ideologia desenvolvimentista. Alguns dos empreendimentos que 
rotineiramente violam os direitos destes povos são hidrelétricas, devido 
a suas características inerentes de grande alteração do ambiente onde são 
erigidas, aos supostos benefícios que trariam ao país, e às práticas reiteradas 
do Estado brasileiro e da sociedade civil em ignorar os direitos dos povos 
tradicionais como um todo.

No enfrentamento da política econômica implantada surgem os 
direitos socioambientais, como é o caso da proteção dos modos de vida 
e existência das comunidades tradicionais. Dessa maneira, é assegurado 
o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada aos povos afetados por 
quaisquer empreendimentos, que tem por finalidade consagrar a autoafir-
mação dos povos tradicionais previstos na Convenção 169 da OIT. Este 

4 O reconhecimento do histórico de violações dos direitos dos povos tradicionais indí-
genas e da necessidade, por este motivo, de atenção e proteção diferenciada, está explici-
tado em instrumentos nacionais (a exemplo: Estatuto do Índio, Lei nº 6001/1973; Lei nº 
5371/1967; Dispositivos da Constituição da República, a exemplo do Capítulo VIII) e 
internacionais (a exemplo: a Convenção nº 169 da OIT; Declaração das Nações Unidas 
sobre os direitos dos povos indígenas de 2007).
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documento internacional foi consolidado mediante resultado da luta dos 
povos tradicionais pelo reconhecimento internacional da necessidade de 
respeitar e proteger a identificação íntima que estes costumam ter com seu 
território (SOUZA FILHO, SILVA, OLIVEIRA & MOTOKI, 2019, 
p. 30-34; SILVA, 2006, p.134).

Diante desse contexto a pesquisa objetivou analisar a violação de 
direitos socioambientais nos casos da implementação de barragens nas 
bacias do Teles Pires, sendo necessário, portanto, configurar teoricamente 
os direitos socioambientais; identificar o contexto da implementação de 
empreendimentos nas bacias dos rios Juruena e Teles Pires, bem como 
qual a extensão das consultas realizadas com os povos indígenas afetados 
e, ainda,  analisar os efeitos dos empreendimentos hidrelétricos da bacia 
de Teles Pires sobre a vivência dos povos indígenas a partir dos direitos 
socioambientais.

O método escolhido foi a pesquisa bibliográfica e documental, por 
meio do levantamento de informações a respeito da situação nos locais 
afetados, estudo de obras nacionais a respeito do tema e análise de normas 
relevantes. Os documentos utilizados foram: licenciamentos ambientais, 
dossiê barragens e povos indígenas, do Fórum Teles Pires, nota públicas 
sobre a violação de direitos indígenas na construção de hidrelétrica no Rio 
Teles Pires e notícias em site de órgãos públicos.

Dessa maneira, constatou-se que as usinas hidrelétricas analisadas 
tiveram estudos elaborados e que demonstraram seus profundos impactos, 
mas estes falharam com seus objetivos acerca do componente indígena, não 
representando a realidade dos desejos e necessidades dos povos tradicionais 
afetados e permitindo a violação de seus direitos.

2 O DIREITO SOCIAMBIENTAL NO BRASIL

O socioambientalismo tem origem na crise ambiental do século XX e 
nas mudanças de paradigma que dali resultaram, modificações fundamen-
tadas nos efeitos negativos que a busca desenfreada pelo desenvolvimento 
– entendido à época como geração de renda, qualquer que fosse o custo 
ambiental ou social – tinham sobre a população, quais sejam a devastação 
e exaurimento de recursos naturais sob o pretexto de transformá-los em 
objeto economicamente viáveis e apreciáveis, para enriquecimento de 
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quem promovesse tais transformações,  em detrimento das perspectivas e 
a qualidade de vida das populações diretamente afetadas.

Na tentativa de remediar os efeitos prejudiciais já ocorridos e mini-
mizar sua incidência futura, foram promovidas mudanças sociais no 
sentido de buscar de fato proteger os recursos naturais compostos pelo 
ambiente, devido ao valor que este possui enquanto bem transindividual de 
aproveitamento do povo, exposição ao qual proporciona melhora de vida 
para a população em geral.  A ideia nascente seria a de reconstruir a noção 
da perspectiva social, desconectando-se do ideal meramente econômico, de 
acúmulo e de produção, e, reaproximando-a concepção de vivência plena 
e sadia (VEIGA, 2015, p. 90-91). A própria constituição brasileira segue 
no sentido de proteger o “meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” 5.

Assim, resta claro que os direitos socioambientais tradicionalmente 
se estendem à proteção do meio ambiente genericamente considerado e 
preservação da relação harmoniosa com os seres humanos, pois as trans-
formações incorporadas à natureza devem servir a sua própria sobrevi-
vência, desprendendo-se do modelo econômico de dominação que afeta 
a continuidade de todas as espécies de vida na Terra. Portanto, o objeto de 
proteção não é refletido por ser de algum valor intrínseco por si só, mas 
pelo que significa para a sobrevivência da sociedade, como meio de apro-
veitamento da vida com qualidade e saúde plena, ou seja, tem a finalidade 
de garantir o direito de existência às gerações futuras.

No entanto, para além da concepção de uma vida sadia e de quali-
dade, o meio ambiente equilibrado representa também um objeto intrin-
secamente ligado à cultura da população que com ele se relaciona, o modo 
de vida, ou seja, a relação dos seres humanos e natureza que dão origem a 
sua sobrevivência (SOUZA FILHO, 2011, p. 15). As histórias das civi-
lizações humanas são em muito relacionadas aos ambientes em que estas 
habitaram, e é notável a conexão íntima de um ambiente com a cultura que 
ocupa o mesmo território (DRUMMOND, 1999; PONTING, 1995). 

A modernidade é tida como um conceito eurocêntrico que descreve 
como mérito das nações daquela região do globo os supostos avanços e 

5 O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 descreve o 
direito e dever, do Poder Público e da coletividade, de proteger o meio ambiente, repre-
sentando significativo avanço na proteção da sociodiversidade brasileira (SANTILLI, 
2005, p. 41).
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benefícios técnicos e culturais atingidos até este ponto na história. Está 
baseada no discurso da dominação sobre o resto do globo nos últimos 
séculos, utilizado para controle das colônias europeias e replicado ao longo 
do processo de formação de seus Estados-Nação. Desse modo, foi o alicerce 
para a construção de diferença de classes sociais por fenótipos, assim sendo, 
os povos não-europeus, não-brancos (dominados) foram considerados 
inferiores frente ao povo branco-europeu (dominador), que gerou a per-
petuação desta lógica e da exploração capitalista dos dominadores sobre 
os dominados (QUIJANO, 2005, p. 117-119).

Na tentativa de construção dos Estados-Nação na América, foram 
implementadas diferentes propostas de “solucionar” os problemas advin-
dos desta classificação e a necessidade de uma mínima democratização para 
a efetiva implementação dos estados, quase que invariavelmente às custas 
dos povos dominados. No caso brasileiro trata-se da imposição de ideo-
logias que mascaram a continuidade da lógica dominador/dominado que 
teve início com a escravidão, sob o véu de uma pretensa igualdade de todos, 
reconhecendo efetiva e real cidadania tão somente àqueles que fazem parte 
da classe dominante ou se acomodam ao discurso por ela propagado, às 
custas das classes dominadas, utilizadas como mão-de-obra e relegadas 
à mera sobrevivência, quando muito (QUIJANO, 2005, p. 134-136).  

Ainda, no contexto de formação da sociedade brasileira há o pro-
cesso de expulsão das populações do campo para as cidades, no período 
de 1940 a 1980, em decorrência do monopólio da terra e da monocultura, 
levando a um salto populacional de 12,8 milhões para 80,5 milhões. O 
crescimento das cidades no Brasil resulta em “miserabilização da população 
urbana”, bem como a elevação das pressões e competitividade por empregos 
(RIBEIRO, 2015, p. 150).

Algumas das culturas dominadas, frequentemente expressões de 
povos tradicionais em que não há o predomínio da cultura hegemônica, 
dominante, guardam relação ainda mais estreita com o ambiente natural 
que habitam, principalmente quando se observam as mudanças de uma 
sociedade rural para uma sociedade urbana, a exemplo do que ocorreu 
no Brasil, fazendo com que aqueles intimamente relacionados – ou com 
qualquer exposição apreciável - a seus ambientes locais virassem verdadeira 
minoria. Estes povos tradicionais são descritos como: 
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Grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que repro-
duzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, 
com base na cooperação social e relações próprias com a natureza. Tal 
noção refere-se tanto a povos indígenas quanto a segmentos da população 
nacional, que desenvolveram modos particulares de existência, adaptados 
a nichos ecológicos específicos. (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 27).

No caminho de continuidade ao aproveitamento e desenvolvi-
mento destas culturas, encontra-se a lógica desenvolvimentista baseada 
na aferição de lucro, produção de bens e acúmulo de capital, que com 
alguma frequência interfere, direta ou indiretamente, nos ambientes destes 
povos tradicionais, com o objetivo de transformá-los em mais um meio 
de exploração de recursos. Desta feita, esquiva-se dos efeitos prejudiciais 
que seriam causados aos povos locais com a desculpa da necessidade de 
desenvolvimento econômico nacional, que viabilizaria o progresso do país 
e a felicidade da nação.

Entre alguns dos empreendimentos que se viram historicamente 
vinculados a situações de exploração de recursos naturais em detrimento 
dos povos tradicionais que deles dependiam estão as usinas hidrelétricas, 
tarefas complexas que por sua própria natureza são responsáveis por gran-
diosas mudanças nos espaços físicos onde são implementados. Apresentam 
consequências diversas, de múltiplas naturezas e dificílima verificação e 
remediação, e que rotineiramente arriscam comprometer definitivamente 
a sobrevivência das culturas que dependiam daqueles ambientes específicos 
e que residem nas proximidades dos empreendimentos a serem instalados, 
ou ao longo do curso d’água afetado.6

Isto é tão evidente – o fato de empreendimentos econômicos com 
alguma frequência afetarem negativamente os povos tradicionais dos locais 
atingidos - que a superação do preservacionismo/conservacionismo e a 
concepção da alternativa que é o socioambientalismo (SANTILLI, 2005, 
p. 40) vieram na esteira da edição de instrumentos nacionais e interna-
cionais7 que reconhecem a importância de se levar em conta as opiniões 

6 A infeliz conexão íntima entre hidrelétricas e violações de direitos socioambientais tem 
amplo reconhecimento, a exemplo do relatório final da comissão especial “Atingidos por 
Barragens” (CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 
2007) e o relatório da comissão mundial sobre barragens (THE WORLD COMISSION 
ON DAMS, 2000). 
7 A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1989, ratifi-
cada pelo Brasil em 2002 (conferido o status supralegal), reconhece o direito de existir 
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e anseios dos povos afetados quando da implementação de empreendi-
mentos econômicos que possam vir a interferir na vivência destes povos.

A concepção brasileira do instituto, a licença ambiental para 
empreendimentos que possam vir a ter impactos neste âmbito, trata da 
confirmação pelo Poder Público de que dado empreendimento se con-
forma às condições e restrições previstas em lei a respeito do tema (SIR-
VINSKAS, 2010, p. 227). O objetivo de garantir que todas as fases do 
planejamento, da implantação e do funcionamento do empreendimento 
não causarão danos socioambientais excessivos nas áreas afetadas direta 
ou indiretamente. 

Uma das exigências de tais licenciamentos é a observância do dito 
“componente indígena”, termo usado por alguns dos órgãos responsá-
veis para a adequação do empreendimento aos anseios dos povos locais8, 
garantida mediante consulta prévia, informada e de boa-fé, para que os 
povos envolvidos tenham pleno conhecimento das medidas administra-
tivas ou legislativas que possam afetá-los, e que a eles sejam concedidas 
possibilidades de  chegar a um consenso sobre as propostas apresentadas 
(SOUZA FILHO, 2018, p. 171).

Os povos indígenas, grupos tradicionais que, ao longo da história 
mundial em geral, e brasileira em particular, foram – e continuam sendo 
– multiplamente vitimados pela exploração das nações conquistadoras e 
das culturas hegemônicas propagadas por estas, constituem as populações 
que com maior frequência são diretamente afetadas pela implantação de 
empreendimentos hidrelétricos no Brasil. 

A proteção às múltiplas identidades culturais que compõem a socie-
dade brasileira é recente, e passou a ser elencada como valor essencial ao 
ordenamento jurídico do país, sendo reconhecido não só o histórico de 
perseguições e a legitimidade de modos de viver diferentes e característi-
cos dos diversos povos que integram a sociedade brasileira, mas também 
dos povos indígenas e tribais (comunidades tradicionais), ou seja, de “ser” quanto grupo, 
coletivo, comunidade, com organização própria, e de “estar” referente à territorialidade, 
à terra, ao território.
8 O termo é utilizado pelo órgão indigenista brasileiro, a FUNAI, a exemplo da “Cartilha 
sobre licenciamento ambiental” elaborada para a implementação da Unidade Hidrelétrica 
de Belo Monte (http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cglic/pdf/Cartilha_Licen-
ciamento_Web.pdf, acessado em 20/05/2019) e a breve explicação sobre a interação de 
licenciamento ambiental e povos indígenas, disponível no site da fundação (http://www.
funai.gov.br/index.php/todos-ouvidoria/23-perguntas-frequentes/1262-processo-de-
-licenciamento-ambiental-e-as-comunidades-indigenas, acessado em 20/05/2019).
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estabelecendo a necessidade de estudos que efetivamente considerem as 
vontades e direitos desses povos quando da implementação de empreen-
dimentos em seu território ou que os possam afetar de alguma forma.

Portanto, os direitos socioambientais, incluído nesse rol o direito 
à consulta prévia, livre e informada, devem ser observados nos licencia-
mentos ambientais em relação às populações indígenas e tradicionais que 
possam ser afetadas direta ou indiretamente. É necessário ressaltar que as 
consequências da implementação de empreendimentos como hidrelétricas 
podem afetar os residentes locais não só ao expulsá-los da área de alaga-
mento ou interferindo na cadeia de produção que envolva rios ou lagos 
afetados, mas também ao tornar indisponíveis áreas com as quais povos 
locais possam ter alguma conexão específica, locais que constituam parte 
de sua cultura e são essenciais para a sobrevivência desta. Assim, para além 
de ofender diretamente direitos sociais, econômicos ou patrimoniais, os 
empreendimentos hidrelétricos podem ter efeitos mais severos, em dimen-
sões de difícil verificação.

Devido à frequência com a qual o descaso e a incompetência do 
Estado Brasileiro resultam na impossibilidade da manutenção desta relação 
íntima entre os povos tradicionais e os locais onde viveram e desenvolve-
ram seu modo específico de vida,  reconhecido e protegido no sistema 
jurídico brasileiro, é possível identificar a violação recorrente dos direitos 
socioambientais dos povos afetados, na medida em que o dito “compo-
nente indígena” não é satisfatoriamente garantido, não sendo traduzidos 
os anseios das populações em encontrar meios de compatibilização entre 
a garantia de seus direitos e a implementação de empreendimentos que 
possam significar avanços econômicos e tecnológicos significativos ao 
restante da população brasileira.

Segundo Ferreira e Leite (2012, p. 49-51)  para a construção do 
Estado de Direito Ambiental, a satisfação do interesse econômico não 
pode estar acima das dinâmicas sociais dos povos, portanto, não deve 
ser praticado  mediante a inviabilização das “gentes” que dependem de 
territórios e ambientes específicos para sua sobrevivência.  O Estado deve 
agir de modo cauteloso e resguardar os direitos dos povos e comunidades 
tradicionais, sobretudo diante de ameaça tão atentatória à continuidade 
de suas próprias existências.
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3 OS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS – USINAS 
HIDRELÉTRICAS SÃO MANOEL E TELES PIRES. 

As Usinas Hidrelétricas (UHE) São Manoel e Teles Pires são 
empreendimentos de produção de energia elétrica pelo aproveitamento 
do potencial hidráulico dos rios, método de produção que implica na 
barragem do curso d’água, alterando total ou parcialmente seu vazamento 
natural. Estas unidades tratam de somente alguns dos diversos empreen-
dimentos existentes ou a serem instalados que fazem parte do complexo 
hidrelétrico Teles Pires, a ser implantado na bacia do rio de mesmo nome, 
sendo que existem ao menos outras 6 unidades em diversos estágios de 
planejamento ou implantação. O rio e as usinas estão localizados em uma 
região de divisa entre os estados do Mato Grosso e Pará, região com esparsa 
população urbana, onde vivem povos tradicionais. Estas barragens são 
capazes de uma produção de 700MW e 1820MW e ocupam áreas de 
66km2 e 152km2, respectivamente (UHE SÃO MANUEL, 2019) e (UHE 
TELES PIRES, 2019). 

Barragens são empreendimentos que, por sua própria natureza, afe-
tam consideravelmente a vida de populações próximas ao local de sua 
instalação ou ao longo do curso d’agua afetado. Os efeitos da instalação, 
como a evidente interrupção ou diminuição da vazão e o alagamento da 
área do reservatório, podem incluir também drásticas mudanças geográ-
ficas a respeito do curso d’água e seu caminho natural, impactos diretos e 
indiretos na fauna e flora ligados existentes, e eventual inviabilização de 
ecossistemas. Ainda, como mencionado, podem ser atingidos territórios 
que compõem área integral para o desenvolvimento e continuidade de 
tradições dos povos locais, afetando diretamente a sobrevivência de sua 
cultura (SOUZA FILHO, 2018, p. 169-170).

Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto 
Ambiental (RIMA) dessas usinas - que têm base legal na Resolução nº 
001/86 do CONAMA e a Lei nº 6938/81, e decorrem do dever assumido 
no artigo 225 da Constituição - descrevem quais os impactos específicos 
que provavelmente ocorrerão, como também as medidas que deverão ser 
tomadas para evitá-los, minimizá-los, repará-los ou compensá-los. Nos EIA 
e RIMA dos empreendimentos analisados foram supostamente promovi-
das as análises aprofundadas a que se prestam tais institutos, e elencados 
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alguns impactos que podem ser divididos, a título de exemplo, em quatro 
grandes áreas: fauna, flora, o próprio rio, e populações afetadas.

Em relação à fauna, foram descritos como impactos a diminuição 
de insetos, aves e animais terrestres, influência nas áreas de reprodução, 
alimentação ou migração deste, e propostas de mitigação ou reparação, na 
medida do possível, de tais efeitos (ENERGÉTICA, 2010b p. 32, 48-50; 
2011b p. 58-67).

Sobre a flora, seriam afetadas vastas áreas de mata nativa terrestre e 
aquática, sendo a principal proposta a respeito da tentativa de controle no 
desmatamento (ENERGÉTICA, 2010b p. 30, 48- 50; 2011b, p. 55-68).

Quanto ao rio, ambas as usinas afetariam a disponibilidade de pei-
xes em seu curso, com risco também de afetar a qualidade da água e de 
possível alteração do curso do rio, com claros efeitos sobre o ecossistema 
local. Foram também elencadas algumas propostas mitigadoras, como o 
transporte de peixes rio acima ou abaixo, conforme necessário (ENER-
GÉTICA, 2010a, p. 44; 2010b, p. 36, 48-50; 2011a, p. 63; 2011b, p. 
55-57, 63-64).

Já quanto às populações afetadas, foram descritos os pretensos efeitos 
benéficos da implantação destes empreendimentos, como a geração de 
empregos, movimentação da economia local, a evidente disponibilidade de 
energia, a melhora na infraestrutura para servir as obras das usinas. Entre 
os possíveis efeitos negativos, foram elencados a probabilidade de aumento 
de preços locais, em especial de imóveis, a possibilidade de aumento de 
transmissão de doenças e o aumento da poluição na região (ENERGÉ-
TICA, 2010b, p. 39-42, 50-51; 2011b, p. 63, 67-73).

No entanto, é importante ressaltar que as informações sobre o com-
ponente indígena dos empreendimentos, constantes dos estudos analisa-
dos. No caso da UHE Teles Pires, foi argumentado que a usina não afetaria 
comunidades indígenas, não constando qualquer consideração a respeito 
de comunidades tradicionais, avaliação do componente indígena ou quais-
quer outras ações em nenhum dos documentos (ENERGÉTICA, 2010b 
p. 38). Já em relação à UHE São Manoel, foi reconhecido que ocorreriam 
impactos negativos e permanentes, como a interferência nas terras e cultura 
dos povos tradicionais, risco de doenças, alteração na qualidade da água e 
diminuição da quantidade de peixes, e deslocamento de animais. Como 
possíveis ações mitigadoras ou reparadoras, foram propostos o contato 
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continuado com as comunidades tradicionais ao longo da implementação 
da barragem e após, e eventual reparação, quando necessário (ENERGÉ-
TICA, 2011a, p. 130; 2011b, p. 76-79).

Também é curiosa a falta de comunicação entre os documentos, com 
pouquíssimas menções a outros projetos a serem implantados na região 
para além do estudado em cada estudo específico – embora a existên-
cia destes projetos seja reconhecida no EIA e RIMA (ENERGÉTICA, 
2010a, p. 33-34, 46-48; 2010b, p. 15; 2011a, p. 34-35, 46-47, 117-118; 
2011b, p. 103), porém sem muita atenção estendida ao tema –, situação 
que arrisca ignorar os efeitos cumulativos da implantação de múltiplas 
usinas na mesma região e ao longo do mesmo curso d’água, e tende a 
exacerbar os efeitos, positivos e negativos, para além do que cada uma das 
usinas seria capaz individualmente.

Evidente não só que as usinas terão profundos impactos sobre os 
animais e florestas locais, e também sobre o próprio rio e todo o ecossis-
tema relacionado, mas ainda que ocorrerão profundos impactos diretos e 
indiretos sobre as populações tradicionais da região e seus modos próprios 
de viver, e que foram feitas poucas considerações prévias sobre como tratar 
do assunto – quando foram feitas -, sem nenhuma promoção de diálogo 
prévio e que busque dar ouvidos aos anseios destes povos, antes que vejam 
seu modo de vida afetado de maneira irreversível.

Parece claro que a preocupação, quando da elaboração dos estudos, 
foi de, no máximo, relatar possíveis danos eventuais e, quando muito, 
propor medidas para arrefecer seus efeitos, mas em momento algum pare-
ceu cogitar-se a possibilidade de realizar ações prévias que tivessem por 
objetivo maior ouvir os povos tradicionais e compor com eles uma solução 
que respeite seus direitos e vontades, ao mesmo tempo que viabilize a 
implantação de barragens supostamente necessárias para o desenvolvi-
mento nacional.

Os direitos socioambientais, direitos humanos de terceira geração 
transindividuais – que, portanto, buscam garantir proteção a bens signi-
ficativos a uma coletividade, incluem a já mencionada proteção do meio 
ambiente em virtude da manutenção da vida dos seres humanos e todas as 
demais espécies, ou seja, a biodiversidade. Contudo, esses bens essenciais 
acabam sendo afetados pelas usinas estudadas, e, consequentemente os 
povos indígenas e comunidades tradicionais passam a terem as águas dos 
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seus rios poluídas, com a redução dos peixes que são utilizados para suas 
alimentações, a serem acometimentos por doenças, enfim, a terem a sua 
própria cultura descontruída em razão das modificações prejudiciais no 
meio ambiente que habitam.

Cabe ao Estado o acompanhamento efetivo do processo de instalação 
e funcionamento de empreendimentos econômicos de impacto aos povos 
tradicionais e seu meio ambiente. Todavia, isso não é o que se verifica, e os 
mecanismos de defesa são conduzidos por interesses escusos e de domina-
ção pelo capital, com ênfase na acumulação primitiva fundamentada na 
teoria marxista.  Sequer conseguem mitigar, reparar e compensar todos 
os danos ocasionados. Assim sendo, diversos direitos são rotineiramente 
violados devido à implantação de empreendimentos ao redor do país, em 
especial empreendimentos hidrelétricos9, e no caso das UHE São Manuel 
e UHE Teles Pires não é diferente.

4 A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS E AS 
UHES

Como já abordado, a proteção dos direitos socioambientais asse-
gura a possibilidade de usufruir de um meio ambiente saudável e equi-
librado. Surge historicamente da crise ambiental no século XX, pois o 
meio ambiente passa a ser ameaçado pela lógica capitalista e no sentido de 
manter a continuidade dos modos de vida dos povos das florestas, estes se 
unem em prol da preservação da natureza. Embora, seja um direito válido 
e legítimo com imposição de limitações ao capital, não é devidamente 
observado pelo Estado e poder econômico da sociedade dominante.

No caso da implantação das UHEs Teles Pires e São Manoel, os 
povos tradicionais próximos às usinas foram ignorados ou, quando consi-
derados, foram elencados tão somente como um detalhe secundário, cujas 
reivindicações poderiam ser supridas com compensações após a ocorrência 
de eventuais violações. 

Isto pode ser verificado pelo despreparo com que foram desenvolvi-
dos os estudos e ações de reparação realizados, como também pelas pro-
postas que pretendem unicamente compensar materialmente as violações 
9 Conforme relatado na nota de número 7. Ainda, outros trabalhos podem ser mencio-
nados para exemplificar o histórico brasileiro de relação entre hidrelétricas e violação de 
direitos socioambientais (AGOSTINI; BERGOLD, 2013; WANDSCHEER, 2013).
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previamente planejadas e pretendidas desde o início, além de evidente 
descaso com os ideais e deveres de composição com os povos tradicionais, 
uma vez que os empreendimentos e seus efeitos negativos foram planejados 
e aceitos como riscos aceitáveis sem realização de consulta prévia aos povos 
indígenas locais, com a disposição de possibilidade de “diálogo” com os 
mesmos tão somente para poder se afirmar que algo foi feito. Observa-se 
que mesmo que fosse possibilitada a reparação, esta deve ser uma resposta 
alternativa, ao que deve ser preferido a própria prevenção (MACHADO, 
2002, p. 67).

É necessário ressaltar que embora tenham sido elaborados planos de 
trabalho do componente indígena, em especial no caso da usina Teles Pires, 
existem fortes indícios de que os mesmos não estão sendo devidamente 
observados, ou ainda de que são inócuos, em vista da existência de 
relatos substantivos dos próprios residentes da região, membros de povos 
tradicionais e outras comunidades locais que se viram afetadas pelas usinas, 
com diversos anseios e reclamações sobre as ações tomadas até então.10

As reclamações apontadas nas manifestações da população local 
envolvem aspectos de preservação da cultura e lugares sagrados a povos 
tradicionais, impactos sobre o próprio rio, fauna e flora circundantes, e a 
gestão e atuação das empresas responsáveis pelos empreendimentos com 
a população local.

Quanto aos locais de relevância cultural ou sagrados, foi trazido à 
tona que locais de suma importância a populações indígenas locais foram 
profundamente afetados pela alteração do rio e pelo impacto sobre os pei-
xes que lá vivem. A alteração destes locais é por si só uma grave violação dos 
direitos dos povos de viverem e manterem sua própria cultura, que possui 
íntima ligação com o ambiente da região, em especial com áreas geográficas 
diretamente afetadas, a exemplo das chamadas “Cachoeiras Sete Quedas”. 
Ainda mais gravosas são as reclamações quanto à ausência de processo 
de consulta livre, prévia e informada com os povos locais, item essencial 
para a viabilização de um estudo ambiental adequado, e que deveria, de 
acordo com a legislação brasileira, ser requisito mínimo para a concessão 
de licença ambiental às empresas (FÓRUM TELES PIRES, 2017, p. 6-5).

10 Como explicitado no documento: FÓRUM TELES PIRES. Barragens e Povos indí-
genas no rio Teles Pires: Características e consequências de atropelos no planejamento, 
licenciamento e implantação das UHEs Teles Pires e São Manoel. Brasília (DF), Cuiabá 
e Alta Floresta (MT), 2017.
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Isto revela a incidência de irregularidades ou, no mínimo, descuidos 
com a elaboração de estudos de impacto e métodos de reparação, mitiga-
ção e, em especial, prevenção, que seriam essenciais para a elaboração de 
estudos e relatórios de impacto verdadeiramente apropriados, e deveriam, 
como mencionado, ser requisitos mínimos para a concessão de licença de 
implantação dos empreendimentos, já que os residentes locais evidente-
mente estão descontentes com a situação de violação de seus direitos cul-
turais, e nenhuma ação efetiva foi proposta para ouvir suas preocupações 
e objeções.

Em relação ao próprio rio, foi relatado que as águas, anteriormente 
cristalinas e com alto grau de visibilidade, passaram a ser sujas e com bai-
xíssima visibilidade, impactando não só a facilidade de pesca por métodos 
tradicionais – prática essencial não só à manifestação da cultura dos povos 
locais, como à sua sobrevivência – como a própria qualidade das águas e 
dos peixes e sua sazonalidade, inclusive com a incidência de doenças e 
mortes anormais na fauna ribeirinha e até mesmo na própria população 
que entrou em contato com o rio após iniciada a construção das barragens. 
Foram relatados coceiras e problemas de pele naqueles que tiveram mero 
contato com as águas, e problemas gastrointestinais mais graves naque-
les que as consumiram, fatos que antes eram raríssimos ou inexistentes 
(FÓRUM TELES PIRES, 2017, p. 8-9).

Ainda, relatam-se ocorrências eventuais, mas de grave impacto na 
saúde do rio, a exemplo de vazamentos de óleo ao longo do curso d’água, 
que resultaram na morte de vários animais e alta poluição das águas, e 
na morte e interferência no ciclo de reprodução de plantas nativas, e sua 
substituição por plantas novas que estão tomando os nichos ecológicos 
das matas nativas, que por isso falham em se adaptar. Por fim, foram rela-
tadas ocorrências de situações de grandes vazões esporádicas e repentinas 
das barragens, que deixaram sob risco alguns indivíduos e danificaram 
equipamentos de propriedade dos povos tradicionais e que são de difícil 
substituição a esta população vulnerabilizada (FÓRUM TELES PIRES, 
2017, p. 9-11).

Não só as populações locais viram sua saúde afetada pelas águas, 
animais e plantas alterados, como também viram sua segurança alimen-
tar comprometida, devido à mencionada alteração da sazonalidade do 
ambiente local, tornando as temporadas de pesca mais raras e mais pobres, 
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e levando-os à dependência de artigos adquiridos a muito custo nos muni-
cípios vizinhos, ou ainda os forçando a desmatar seus próprios territórios 
na tentativa de criar animais para sobrevivência. Existem relatos, inclusive, 
de não cumprimento do próprio RIMA das UHEs, com o cancelamento 
do projeto de transposição de peixes, devido às empresas responsáveis pelos 
empreendimentos considerarem as cachoeiras barreiras naturais intrans-
poníveis, argumentando que as faixas de rio nunca foram conectadas e, 
portanto, não poderia se obrigar os empreendimentos a conectá-las agora, 
demonstrando descaso até mesmo para com os próprios estudos e com-
prometimentos de compensação com as populações afetadas (FÓRUM 
TELES PIRES, 2017, p. 13-14).

As últimas reclamações dos povos tradicionais locais têm relação com 
as atividades de “cooperação e integração” dos povos tradicionais e demais 
populações locais com as empresas responsáveis pelos empreendimentos. 
Embora não se possa afirmar que estas empresas tivessem a intenção de 
omitir os cuidados necessários, as atividades planejadas e efetuadas falha-
ram em traduzir qualquer anseio e desejo das populações locais, sobrecarre-
gando-as com atividades que consideram inócuas e inúteis, e que somente 
somam à sobrecarga e estresse de ver seu ambiente e seus modos de vida 
irreversivelmente violados,  ocupando-os nos momentos em que, devido 
ao ocorrido, são obrigados a trabalhar na tentativa de buscar sustentos 
alternativos (FÓRUM TELES PIRES, 2017, p. 15-16).

Também é relatado no Fórum Teles Pires (2017, p. 15) que com 
alguma frequência surgem disputas e desentendimentos relacionados ao 
gerenciamento de recursos dos quais as populações agora se veem depen-
dentes, já que seus antigos modos de vida foram inviabilizados, como bar-
cos e combustíveis para buscar peixes e água em lugares não contaminados, 
e total descaso para com os métodos tradicionais de tomada de decisão dos 
povos indígenas da região. Com consta no documento estudado:

Em geral, verifica-se reclamações sobre a falta de efetividade das condicio-
nantes dos programas do PBAI (Projeto Básico Ambiental Indígena11) na 
mitigação e compensação de impactos dos empreendimentos;  que 
não contemplam as reais necessidades das pessoas. (...) Apesar de casos de 

11 A respeito, a própria FUNAI descreve como pareceres técnicos que avaliam, após 
audiências públicas e a análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), se o empreen-
dimento é viável. Em caso positivo, são indicadas as ações para controlar os impactos 
negativos e otimizar os impactos positivos identificados no EIA (FUNAI, 2019, p/s).
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atuação das mesmas pessoas nas equipes dos PBAIs dos dois empreendi-
mentos, não está claro como se propõe integrar os PBAIs das UHEs Teles 
Pires e São Manoel, como se propõe melhorar a efetividade de ações de 
mitigação e compensação de impactos socioambientais daqui para a frente, 
e as perspectivas para a sua sustentabilidade no futuro. (FÓRUM TELES 
PIRES, 2017, p. 16).

Como se pode observar, subsiste uma insistência de pautar o desen-
volvimento econômico em primeiro lugar, deixando de considerar as 
comunidades assentadas na região e que possuem dinâmicas sociais pró-
prias de seu contexto local para a sua sobrevivência, já que a natureza e 
cultura local também são afetadas. Há violação do direito socioambiental a 
partir do momento em que ocorre a desconstrução e descontinuidade dos 
povos indígenas e comunidades tradicionais, ou seja, de uma coletividade. 
O sistema jurídico não pode se limitar à ideia de “utilidade ao proprietário”, 
mas deve ir além para abranger os casos de “mutilação, alteração ou des-
truição do bem pode significar o desaparecimento da representatividade 
da manifestação cultural ou desequilíbrio ambiental” (SOUZA FILHO, 
2005, p. 22). 

No Brasil, a inobservância à consulta prévia, livre e informada é 
reiterada, a exemplo de Pontes Junior e Oliveira (2016, p. 281-283, 287), 
que ressaltam a situação da implantação da UHE São Luiz do Tapajós, 
em que o povo indígena Munduruku não foi consultado e ocorreram 
diversas arbitrariedades por parte do Governo Federal, ante a resistência 
e mobilização dos povos indígenas, chegando ao ponto de serem enviadas 
tropas da Força Nacional ao território Munduruku, afim de utilizar a 
repressão estatal para viabilizar a construção da usina, ainda que em desa-
cordo com a vontade dos povos que habitavam a região.12 A ANEEL, em 
2014, aceitou os estudos e concluiu pela viabilidade do empreendimento 
sem a devida consulta a esses povos.

A respeito das UHEs Teles Pires e São Manoel, além dos documen-
tos já mencionados, existem diversas ações judiciais13 com o intuito de 

12 Situação infelizmente rotineira no país ( JODAS, 2013, p. 143 a 162), e atestada no 
caso em análise pela edição de portaria estendendo a atuação da força nacional na imple-
mentação da UHE São Manoel. 
13 Foram propostas diversas ações para suspensão das atividades das UHEs Teles Pires (ACP 
nº 33146-55.2010.4.01.3900, 9ª Vara Federal de Belém; ACP nº 7742-83.2011.4.01.3603, 
2ª Vara de Paranaíta; ACP nº 3947-44.2012.4.01.3600, 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Cuiabá; ACP nº 005891-81.2012.4.01.3600, 2ª Vara da Seção Judiciária de Cuiabá; ACP 
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suspender as atividades de implementação destes empreendimentos, ou 
de anulação das licenças ambientais, vez que existem indícios fortes de 
não cumprimento de diversos requisitos, em especial a ausência de estudos 
profundos a respeito do componente indígena, a não elaboração de con-
sulta prévia, livre e informada, e os subsequentes efeitos negativos sobres 
os povos tradicionais locais.

Assim, resta evidente que, quaisquer fossem as intenções dos respon-
sáveis pelos empreendimentos, os estudos não traduziram de fato os impac-
tos a serem observados, em toda sua magnitude, e muito menos foram 
suficientes para propor medidas de mitigação, reparação ou compensação. 
Ainda, em diversos casos as medidas foram insuficientes ou inexistentes, 
em especial no que se refere à consulta prévia aos povos tradicionais locais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito socioambiental moderno pretende uma junção entre a 
preservação dos bens socioambientais e o impulso da sociedade, desen-
volvimento este desprendido de concepções anteriores, que visavam 
exclusivamente a produtividade econômica, e se aproximando daquelas 
capazes de cominar esta produtividade e a preservação do ambiente e da 
sociedade, em suas múltiplas facetas. Para tanto é necessário promover a 
proteção destes direitos relevantes ao socioambientalismo, frente a pre-
tensões desenvolvimentistas que os violem, na esperança de promover o 
mesmo progresso sem incorrer em violações aos direitos dos indivíduos e 
comunidades envolvidos, bem como da sociedade em geral.

O Brasil não só tem um histórico manchado por violações de direitos 
socioambientais, como continua a cometê-las ou falhar em sua prevenção. 
Em especial, empreendimentos hidrelétricos tendem a incorrer em diversas 
violações nesta área, devido às suas próprias características intrínsecas, 
situação que é reconhecida nacional e internacionalmente como digna de 

nº 17060-31.2013.4.01.3600, 2ª Vara da Seção Judiciária de Cuiabá; ACP nº 009024-
63.2014.4.01.3600, 1ª Vara da Seção Judiciária de Cuiabá) e São Manoel (ACP nº 6910-
50.2011.4.01.3603, Vara Única da subseção de Sinop; ACP nº 013839-40.2013.4.01.3600, 
1ª Vara da Seção Judiciária de Cuiabá; ACP nº 17765-29.2013.4.01.3600, 1ª Vara da Seção 
Judiciária de Cuiabá; ACP nº 017643-16.2013.4.01.3600, 1ª Vara da Seção Judiciária de 
Cuiabá; ACP nº 014123-48.2013.4.01.3600, 1ª Vara da Seção Judiciária de Cuiabá; ACP 
nº 16007-78.2014.4.01.3600, 1ª Vara da Seção Judiciária de Cuiabá; ACP nº 031442-
65.2014.4.01.3900, 9º Vara Federal de Belém). 
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especial atenção e proteção, justamente devido à tendência de ocorrerem 
violações.

Em especial, povos tradicionais foram multiplamente vitimados ao 
longo da história do país, e na tentativa de melhor proteger seus interesses, 
reconhecendo a frequência com a qual estes empreendimentos econômicos 
trazem risco de violação de seus direitos, foram estabelecidos instrumen-
tos específicos para garantir que seus anseios, vontades e discordâncias 
sejam ouvidos e levados em conta, como requisito mínimo à permissão 
de instalação de empreendimentos que possam vir a afetá-los. A prote-
ção necessária abarca a viabilização de sua vivência sadia e conforme sua 
cultura, bem como os itens e condições que a tornam possível e são a ela 
intrínsecos e necessários.

Portanto, as avaliações sobre os efeitos de empreendimentos sobre 
povos tradicionais e a permissão de implantá-los devem ir além dos impac-
tos econômicos ou patrimoniais sobre estes povos, protegendo também 
seus meios próprios de viver e os ambientes que formam sua cultura, reco-
nhecida como igualmente valiosa e legítima no ordenamento jurídico 
brasileiro14.

Por isso, devem necessariamente ser elaboradas consultas prévias 
suficientemente aprofundadas para que possam de fato dar voz a estes 
povos, ouvindo-os sobre a implantação de UHEs e os efeitos destas sobre 
seus estilos de vida, considerando possibilidades de arrefecer, compensar 
ou, preferencialmente, evitar estes impactos.

Para que estas consultas de fato sejam capazes de traduzir as vonta-
des dos povos tradicionais a serem afetados, devem ir além de contatos 
eventuais, caridades e programas de integração dos povos tradicionais às 
culturas hegemônicas, maquiados de assistência social. Devem respei-
tar o desejo dos povos de viver como têm feito desde tempo imemorial, 
conforme suas próprias condições e no ambiente em que sua cultura se 
desenvolveu, inclusive garantindo a integridade deste ambiente e suas 
características.

Conforme os documentos referenciados e a análise elaborada, parece 
claro que a implantação dos empreendimentos estudados, as UHEs Teles 

14 A não promoção de consultas prévias, livres e informadas inclusive já foi interpretada 
como violação de direitos humanos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
a exemplo dos casos “Povo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador”, “Comunidade 
Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguai”, e “Povo Saramaka vs. Suriname”.



| 67 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

Pires e São Manoel, acabou por violar os direitos socioambientais das 
populações afetadas, com especial ênfase nos povos tradicionais da região. 
Constatou-se que o Governo Federal não procedeu a consulta prévia, livre 
e informada aos povos atingidos, prevista em âmbito internacional na Con-
venção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil. Dessa maneira, os efeitos que 
os empreendimentos tiveram sobre o rio, a fauna e a flora locais afetaram 
direta e indiretamente estes povos e sua forma particular de se desenvol-
ver e viver, inclusive afetando irreparavelmente aspectos fundamentais à 
sua cultura própria e causando prejuízos materiais e imateriais que ainda 
estão por ser reparados, isso quando alguma reparação for possível ou ao 
menos pretendida.

Para que o Brasil possa superar as noções retrógradas que ainda 
influenciam sua sociedade, é necessário que a construção intelectual e 
jurídica a respeito dos povos que a compõem seja posta em prática, em 
especial na proteção às minorias étnicas e pobres que residem nas comu-
nidades tradicionais. Lamentavelmente, os destinos das futuras decisões 
políticas não apontam para o respeito à natureza e aos povos da floresta. 
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1 INTRODUÇÃO

O licenciamento ambiental, introduzido pela Política Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA), Lei nº 6.938/1981, é o instrumento que via-
biliza a administração das interferências antrópicas no meio ambiente. 
Na prática, pode-se perceber que o processo de licenciamento ambiental 
se desenvolveu de modo complexo e dinâmico, em busca do equilíbrio 
sustentável em todos os ecossistemas e grupos socioculturais, e em sua 
relação com a economia, por meio de diálogos entre os envolvidos e inte-
ressados. Atualmente, sabe-se que o cenário socioambiental é de risco e que 
se deve averiguar as atividades de interferência socioambiental, partindo 
do princípio da Precaução.

Em contrapartida, surgem ideias e projetos para tornar o licencia-
mento ambiental mais simplificado e menos burocrático, o que remete a 
uma ótica simplista e fragmentada, diante da complexidade que a sociedade 
atual e seus riscos possuem. É de questionar a viabilidade e aplicabilidade 
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de “soluções” simplistas, diante das tragédias socioambientais que têm 
emergido, tais como quedas de barragens em empreendimentos minerá-
rios, aquecimento global, desmatamentos (sejam ilegais ou não) e demais 
atividades de interferência antrópica no meio ambiente.

Metodologicamente, o presente artigo traz uma retomada histórica e 
uma análise do tema proposto, tendo como referencial teórico autores que 
tratam do meio ambiente como parte integrante de um todo, no qual todos 
os seres humanos estão inseridos, dentre os quais cita-se BECK,2008; 
MORIN, 2011; POLANYI, 2000; ZAFFARONI, 2012.

Os objetivos do presente artigo foram subdivididos nos tópicos 
que se seguem: primeiramente, faz-se breve retomada histórica do licen-
ciamento ambiental; na sequência, faz-se uma análise do licenciamento 
ambiental, dentro da sociedade de risco e, por fim,  destacam-se quais 
os dispositivos legais que o regulamentaram em seara nacional, a fim de 
abordar as particularidades que compõe o licenciamento ambiental, sua 
importância e porque deve-se atentar para as saídas simplificadoras de 
um instrumento complexo, que trata de situações essencialmente com-
plexas imersas em um cenário de risco, onde influem e sofrem influências, 
simultaneamente. 

2 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL: BREVE APANHADO 
HISTÓRICO E REGULAMENTAÇÃO NACIONAL

 Sabe-se que o licenciamento ambiental se instrumentalizou a par-
tir da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), pela Lei Federal 
nº 6.938/1981. Mas para que a PNMA pudesse ser implementada em 
território brasileiro, um panorama internacional havia se estabelecido há 
duas décadas, decorrente da superação paradigmática (MORIN, 2011, p. 
19-20) advinda do pós-guerra; um começo de ruptura com o pensamento 
científico da modernidade, fragmentado e cartesiano, para uma ótica mais 
holística, humanizada e preocupada com o meio ambiente.

A ótica acima não é nova e decorre de uma velha lembrança esque-
cida antes da Revolução Científica, em que o método cartesiano a afastou 
em brusca ruptura. Edgar Morin, na obra “Ciência com Consciência” 
elenca cinco aspectos negativos da ciência decorrente da Modernidade, 
quais sejam: (i) disciplinar a ciência ao ponto de “superespecializar” e 
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atrofiar o conhecimento; (ii) separar a ciência da natureza da ciência dos 
homens, excluindo com isso o cultural e metafísico; (iii) a ciência dos 
homens segue em desvantagem na especificação, diante da fragmentação 
do conceito, que o torna impotente e ingênuo diante da complexidade 
real; (iv) a fragmentação / disjunção leva ao anonimato, bem como o não 
refletir e aceitar os dogmas, cai nos bancos de dados e sujeita-se à manipu-
lação – especialista ignorante ao resto; (v) ciência feita para criar poderes, 
mas sem poder, diante da manipulação e destruição do que se descobre 
(MORIN, 2005, p. 16-17).

Antes, entretanto, a natureza era vista de modo holístico, concebida 
sem fronteiras, de modo uno, mas considerando as suas particularida-
des em um todo; esta era a ideia que os povos antigos tinham a respeito 
do meio ambiente: unicidade, com respeito, espiritualidade e cuidado. 
Os povos mais antigos, como os Axiais (1600-900 a.C.) viam os seres 
humanos, divindades, animais, plantas e a natureza de modo geral como 
manifestação do mesmo espírito mainyu (avéstico) ou manya (sânscrito). 
Possuíam relação com a exploração da terra muito pacífica na proporção 
que suprisse as necessidades (ARMSTRONG, 2008, p. 21-22).

Semelhante relação de divindade, respeito e unicidade se transmite 
dos povos nativos e tradicionais indígenas, que invocam milenarmente o 
poder da Pachamama, também conhecido como Gaia, onde a sua ética 
contempla cooperação (ZAFFARONI, 2011, p. 118):

A ética derivada da sua concepção impõe a cooperação. Se parte do todo 
que existe tem um impulso que explica seu comportamento, inclusive em 
o que pareça matéria inerente ao mineral e, com maior razão, no vegetal 
e animal, do que resulta que todo o espaço cósmico é vivo e está movido 
por uma energia que conduz as relações de cooperação recíproca entre 
todos os integrantes da totalidade cósmica3 (ZAFFARONI, 2011, p. 119).

Na obra “Terra-pátria” de Morin e Kern, transmite-se o entendi-
mento coadunado ao Pachamama, ao considerar que a humanidade é filha 
do Cosmos; é no cosmos que se deve situar o planeta e os destinos de cada 
um, as meditações, ideias, aspirações, temores, vontades etc. O ser humano 
é uma completude de partículas de luz, de átomos de um sol anterior ao sol 
que se conhece. (MORIN, et. al., 2003, p. 24). Com isso, Morin busca o 

3 Tradução da autora. 
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recomeço da visão do meio ambiente diante do capitalismo enraizado na 
sociedade econômica; na precificação dos recursos naturais, e nas conse-
quências que decorrem do recorte capitalista da natureza.

Este retorno de olhar com cuidado para o meio ambiente surge a 
partir da década de sessenta, por um paradigma que se instala diante do 
pós-guerra. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a primeira 
vez que foi dita a expressão “meio-ambiente” foi em uma das Reuniões 
do Clube do Roma, na década de sessenta (MMA, 2009, p. 11). François 
Ost chama de “consciência ecológica”, considerando como grande marco 
o Relatório Meadows, de 1972, do Clube de Roma, que apelou para o 
“crescimento zero” como um modo de se alcançar o equilíbrio ecológico 
(OST, 1997, p. 277).

Os primeiros passos a serem traçados sobre a temática do licencia-
mento ambiental também se iniciaram na década de sessenta, mais pre-
cisamente no ano de 1969, por intermédio da criação do National Envi-
ronmental Policy Act (NEPA) nos Estados Unidos, que institucionalizou 
no ano seguinte o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 
como política ambiental (MMA, 2009, p. 11):

Esse instrumento legal dispunha sobre os objetivos e princípios da política 
ambiental norte-americana, exigindo para todos os empreendimentos com 
potencial impactante, a observação dos seguintes pontos: identificação 
dos impactos ambientais, efeitos ambientais negativos da proposta, alter-
nativas da ação, relação dos recursos ambientais negativos no curto prazo 
e a manutenção ou mesmo melhoria do seu padrão no longo prazo e, por 
fim, a definição clara quanto a possíveis comprometimentos dos recursos 
ambientais para o caso de implantação da proposta. Mais tarde, esse instru-
mento também foi adotado pela França, Canadá, Holanda, Grã-Bretanha 
e Alemanha. 

No Brasil, a recepção do AIA e do licenciamento ambiental ocor-
reu somente na década de 80, com a promulgação da Lei Federal nº 
6.938/1981, Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), especifica-
mente, no art. 9º, III.

Nesse período, muitos países abriam mão do pensamento liberal 
e passavam a pensar o Estado de Bem-Estar, marcado pela melhoria das 
garantias e condições de vidada população brasileira, tendo grande sentido 
de fortalecimento, previdência social e intervenção estatal na propriedade 
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da terra (SOUZA FILHO, 2003, p. 95). A ideia de se cumprir com a fun-
ção social, neste momento, começa a enfocar o cerne protecionista ambien-
tal e isso fica muito evidente no Brasil, com a Constituição da República 
de 1988. Ainda assim, antes do advento da Constituição, firmava-se a 
PNMA, como já visto, que decorre de um grande marco internacional:

Em junho de 1972, em Estocolmo, foi realizada a I Conferência Mundial 
de Meio Ambiente com o objetivo de “estabelecer uma visão global e prin-
cípios comuns, que sirvam de  inspiração e orientação à humanidade para 
preservação e melhoria do ambiente”, que resultou na Declaração sobre o 
Ambiente Humano, a qual, entre outras deliberações, determina: “...deve 
ser confiada, às instituições nacionais competentes, a tarefa de planificar, 
administrar e controlar a utilização dos recursos naturais dos Estados, com 
o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente” (2009, p. 11).

Deste modo, o PNMA passou a administrar, planificar e controlar 
o uso dos recursos naturais, conforme delineado acima, a partir do cha-
mado licenciamento ambiental, precisamente previsto nos artigos 9º, IV, 
10, 11, 12 e 17-L. 

Por competência dirimida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e ao Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) – Art. 11. Compete ao IBAMA propor 
ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e 
fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem 
oriundas do próprio CONAMA – (BRASIL, 1981), atribuídas pela Resolu-
ção CONAMA nº 01/1986, que estabeleceu as definições, as responsabi-
lidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação 
da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como um dos instrumentos 
da Política Nacional do Meio Ambiente. É por intermédio desta mesma 
Resolução (Resolução CONAMA nº 01/1986) que se possui acesso ao 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA), considerada a modalidade mais complexa e multidisciplinar da 
AIA para o licenciamento ambiental, exigida dos empreendedores. 

Nota-se que a partir da PNMA, traçou-se um caminho relevante 
para o surgimento de normativas que contemplam a legislação ambien-
tal até os dias atuais e foi muito bem recepcionada pela Constituição da 
República de 1988 que, por sua vez, passa a tratar o meio ambiente como 
preceito fundamental: “Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade devida, impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 
(BRASIL, 1988).

A exigência da AIA, em sua modalidade de EIA, se faz presente no 
§ 1º, inciso IV, do referido artigo:

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(...)
 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade poten-
cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade

 
Além de preceituar a matéria e de exigir o EIA, a Constituição deli-

mita a competência para cada ente federativo, podendo vir a ser comum 
ou concorrente: 

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios:
(...)
III –proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora.
(...)
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional
(...)
Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente
sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (...)
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Posteriormente, por intermédio da Lei Complementar nº 140/2011, 
destrincha-se a questão e fica mais claro quando se trata de competência 
comum e concorrente. No entanto, para manter a cronologia da regula-
mentação, volta-se, neste momento alguns anos.

O Decreto Federal nº 99.274/1990 regulamenta a PNMA, estabe-
lecendo as competências dos Órgãos Ambientais do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (SISNAMA), da estrutura o CONAMA, bem como 
determina a exigência de licenças prévias (LP), de instalação (LI) e de 
operação (LO).

Na sequência, e visando a regulamentação da PNMA, o CONAMA 
trouxe a público a Resolução nº 237/1997, que passou a regulamen-
tar o Licenciamento Ambiental e, principalmente, a competência dos 
entes federativos, ainda que uma norma desta natureza não possa ter tal 
finalidade.

Outra novidade ocorreu com o advento da Lei de nº 9.605/1998, 
que aplica as sanções penais e administrativas a quem acarreta dano ao 
meio ambiente, reforçando assim o poder fiscalizatório e de polícia do 
licenciamento ambiental.

Enfim, em 2011, foi promulgada a Lei Complementar n° 140, a qual 
manteve os critérios adotados pela Resolução CONAMA nº 237/1997, 
para determinar os níveis de competência do licenciamento ambiental, 
baseados nos impactos, localização, domínio, área de influência direta, 
potencial poluidor, tipologia do empreendimento (MILARÉ, 2004, p. 
489).  Tais critérios estão previstos nos artigos 7º, XIV, 8º XIV e 9º, XIV, 
da referida Lei Complementar (LC)4. 

Em 2015, a Portaria Interministerial do Ministério de Meio 
Ambiente, do Ministério da Justiça, do Ministério da Cultura e do Minis-
tério da Saúde de nº 60/2015 estabelece os procedimentos administra-
tivos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração 
pública federal em processos de licenciamento ambiental. Regularmente, 
esses órgãos seriam: a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Fundação 
Cultural Palmares (FCP), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e Ministério da Saúde. 

Esta Portaria possui função importantíssima, pois regulamenta a 
4 Há quem diga haver conflito de normas entre a LC e a Resolução CONAMA nº 
237/1997. No entanto, entendemos que ambas estão alinhadas e não há problemas para 
a execução do licenciamento.
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intervenção dos Órgãos supramencionados no bojo do licenciamento 
ambiental, como fim de proteger seus interesses, atuando de modo fisca-
lizador e até punitivo. 

Dadas as considerações, nota-se que o licenciamento é o instrumento 
que possuímos de maior relevância e complexidade para tratar de modo 
multidisciplinar a intervenção humana no uso dos recursos naturais, que 
como se vê, é uno e de todos, devendo-se resgatar o respeito e a relação 
com a natureza, diante da busca pela exploração econômica. O licencia-
mento, se bem conduzido, tanto da parte do empreendedor, quanto do 
órgão licenciador, bem como do legislador, do governante e das pessoas, é 
o processo mais adequado para tratar da situação. Ocorre que, na prática, 
infelizmente, é que o desenrolar não acontece como prescrito; ou, muitas 
vezes, o que se é prescrito busca burlar a própria essência do licenciamento 
ambiental.

3 A IMPORTÂNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA 
SOCIEDADE DE RISCO

Ao longo dos séculos, foi se esquecendo – propositalmente ao inte-
resse econômico – a visão que os povos nativos e antigos possuem da 
natureza, o que resultou no desrespeito do meio ambiente como ente 
vivo e que passou a ser considerado traço de propriedade. Assim, passou 
a ser chamada de terra, onde se cobra alugueis, se troca como mercadoria 
e se explora a mão-de-obra humana, sem se buscar estabelecer um vínculo 
de respeito e reciprocidade com o meio, o qual passou a ser precificado, 
dentro da lógica da economia capitalista (POLANYI, 2000, p. 161-162).

Desde a Idade Média, por intermédio da Coroa e da Bíblia, trans-
mitia-se a ideia de que somente o trabalho justificaria ao ser humano o 
direito de se fazer uso e gozo de um pedaço de terra, devendo fazer da 
terra útil, próspera e produtiva. Àquele que não a fizesse útil, próspera 
e produtiva, não se poderia estar sobre ela, era marginalizado e expulso 
daquela delimitação de chão, caso não ocupasse (produzisse), não havia 
garantia de se poder estar sobre aquele chão (RAU, 1963, p. 37).

Com o surgimento de ideias liberais, na Idade Moderna, começa-se 
a surgir o pensamento de acumulação primitiva. Locke, grande pensador, 
não via problema na acumulação, desde que essa decorresse do trabalho 
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exercido e valorado, e não se desse sobre bens perecíveis e deixasse o outro à 
escassez em decorrência da acumulação. Ainda, defendia que a terra deveria 
ser produzida e dela ocorresse a apropriação de seus frutos. Poderia tam-
bém, acumular bens não perecíveis e ilimitados, como a água, por exemplo 
(LOCKE, 1994, p. 110).Com o isso, reforça-se a ideia de trabalho sobre a 
terra, começando a surgir a figura da acumulação e da filosofia capitalista, 
que passam a se instaurar a partir de então. Os imperativos do mercado pas-
saram a se basear em lucro e em processos competitivos (WOOD, 2000, 
p. 15); os paradigmas epistemológicos seguem tais princípios, influen-
ciando o recorte redutor e a ciência Moderna perde a consciência moral 
(MORIN, 2005, p. 10-11). A busca pela produção capitalista segue sem 
freios, decorrentes do que Polanyi chama de credo liberal, que marcou o 
início daquela crença inabalável no mecanismo automático da orientação 
do padrão-ouro (WOOD, 2000, p. 169).

Beck, neste sentido, afirma que a ciência já não é mais empírica, 
sem consequências; nem a tecnologia é uma aplicação de conhecimentos 
segura, com riscos escassos. A ciência e a tecnologia produzem riscos, o 
que leva a cabo seus experimentos, e, portanto, lastreia a sociedade em seu 
conjunto com gestão dos riscos (BECK, 1999, p. 126).

Tais riscos produzidos pela ciência e tecnologia, portanto, trazem 
consequências e eventos na sociedade nunca previstos, como Chernobyl, 
queda de barragens em Mariana e Brumadinho, aquecimento global, os 
quais são decorrentes de uma série de decisões recortadas com o fim eco-
nômico que colocam em risco o meio ambiente, a saúde e política (BECK, 
1999, p. 82)

Assim, tem-se que a “sociedade de risco” ultrapassa tempo, limite e 
espaço. (FERREIRA, 2016, p. 117-118) As consequências das decisões 
tomadas afetam gerações futuras e não há seguridade para tal, não há pre-
visibilidade e a ótica anterior, controlável e calculável da ciência exata, já 
não detém controle da situação, torna-se conduta irresponsável. (BECK, 
1999, p. 84).

Observando esta “sociedade de risco”, Beck permite a reflexão sobre 
medidas preventivas ambientais, como o princípio do “poluidor-pagador”. 
Explica que o cálculo de risco tenta mensurar o incalculável a partir de 
estatísticas, de fórmulas, de compensações gerais. Deste modo, promove 
o princípio de intercâmbio generalizado: “dinheiro por danos”, em um 
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sistema normativo de regras de responsabilidade social, indenização e 
precaução em que os detalhes são muito controvertidos, e se crê em uma 
seguridade aparente diante de um futuro incerto e aberto (BECK, 1999, 
p. 80-81).

Diante de uma “sociedade de risco”, que não se tem controle das 
decisões tomadas, bem como da comprovada necessidade de proteção 
que o meio ambiente precisa, visto que o seu desequilíbrio gera conse-
quências fatais para a vida no planeta, tem-se uma questão a se refletir: 
está-se diante de um instrumento multidisciplinar e complexo, que é o 
licenciamento ambiental, que foi fruto da conscientização ecológica e que 
permite considerar todos os tipos de vida, povos e ecossistemas. Partindo 
desse instrumento, devemos nos valer de uma ótica simplista, reducionista 
e fruto de mais um recorto científico (como presentes na recente alteração 
legislativa ocorrida no Brasil)?

Vale destacar que, em que pese a Constituição da República de 1988 
tenha trazido uma evolução sem precedentes para o país, garantindo às 
gerações futuras o direito ao meio ambiente equilibrado e sustentável, não 
obstou que o desenvolvimento e o progresso comprometessem a preserva-
ção ambiental. Pelo contrário, pode-se ver o meio ambiente precificado e 
sua degradação convertida e compensada em indenização para o protetor 
deste bem5.

A questão tem seu ponto de partida na falta de diálogo e compreen-
são de visão holística do meio ambiente, o que impossibilita a construção 
de políticas que coloquem a proteção do meio ambiente em relevância 
frente aos outros interesses. Sabe-se que o capitalismo se desenvolveu desde 
a Revolução Industrial, focado no lucro e na acumulação, em que se vê 
o capital como o centro do mercado e o seu ostensivo acúmulo é o foco 
que se justifica o progresso que anula os direitos humanos. Conforme 
Karl Marx demonstra em “O Capital”, livro I Tomo II, com a justificativa 

5 O retrocesso ambiental ocorre não somente em partidos que apoiam o capitalismo através 
do viés liberal, mas ocorre também, na história deste país, em partidos que apoiam o viés 
social. Significa dizer que a preservação ambiental, conforme preconiza a Constituição 
de 1988, foi relativizada ao longo dos anos em prol do interesse de quem governa, seja 
partido de esquerda ou de direita. 
A sociedade tende a associar os retrocessos ambientais com os partidos que apoiam o 
desenvolvimento econômico a todo custo e tão somente. Acontece que os partidos de força 
contrária e com ideias sociais também são responsáveis por retrocessos legislativos na esfera 
ambiental, como por exemplo com a aprovação do atual Código Florestal sancionado na 
Lei Federal nº 12.651/2012, durante o mandato de um partido dito de esquerda
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de proletariado livre, estabelecia-se uma disciplina sanguinária que trans-
forma trabalhadores assalariados à elevado grau de exploração de trabalho 
e acumulação de capital (MARX, 1990, p. 363). 

Segundo John Bellamy Foster, Karl Marx trabalha a ideia de falha 
metabólica para evidenciar que a ruptura se dá pelo capitalismo ao impor 
suas leis ao meio ambiente, de modo opressor, ignorando o seu metabo-
lismo natural, criando rupturas em vários ciclos “biogeoquímicos” no 
planeta (FOSTER, 2005, p. 225).

Nesse sentido, Michel Lowi entende que a produção capitalista 
acumula por um lado a força motriz histórica da sociedade e, por outro 
lado, perturba o metabolismo entre o homem e a terra, o retorno dos 
componentes da terra consumidos pelo homem em formato de alimentos e 
vestuários (valor de uso). Com isso destrói simultaneamente a saúde física 
dos trabalhadores urbanos e a vida espiritual dos trabalhadores rurais. 
Ao destruir as condições de metabolismo, desenvolve espontaneamente 
e sistematicamente, de acordo com a lei reguladora, a produção social ao 
pleno desenvolvimento humano. (LOWI, 2005, p. 29). Como já adian-
tado, o retrocesso ambiental ocorre em sede de governos de ideologias 
socialistas, mas que tem dificuldade de conceber a ecologia e a proteção ao 
meio ambiente, ainda que a ecologia e o socialismo tenham objetivos em 
comum que implicam questionar a autonomização a economia, ditatura 
do dinheiro, redução do universo social ao cálculo das margens de renta-
bilidade, necessidades de acumulação do capital etc. (LOWI, 2005, p. 42)

Novamente, Lowi propõe o ecossocialismo, que se trada de uma 
aliança que implica à ecologia a renúncia das tentações do naturalismo 
anti-humanista e o abandono da pretensão de substituir a crítica da eco-
nomia política. Outrossim, o marxismo deve se livrar do produtivismo, 
de modo a substituir o esquema mecanicista de oposição entre o desen-
volvimento das forças produtivas e das relações de produção que entra-
vam pela ideia, muito mais fecunda, de uma transformação dos esforços 
potencialmente produtivas em força efetivamente destrutivas.

Ademais, percebe-se nesta lógica capitalista, o que Mignolo (2003, 
p. 52) identifica como “a face oculta da modernidade e a ‘modernização’ 
do projeto neoliberal implica necessariamente em novas formas de colo-
nização”. Como complemento a este pensamento, Quijano, pensando 
sobre a colonialidade, demonstra que a população mundial (e os países) 
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estariam separados em colonizadores e colonizados, sendo esta divisão 
feita basicamente a partir do viés racial. Assim, os povos “hierarquica-
mente superiores” passariam a organizar o mundo através de uma divisão 
internacional do trabalho.

Neste sentido, a episteme da modernidade, assim como seus pres-
supostos de racionalidade, neutralidade e universalidade, trariam como 
efeitos da globalização econômica o aumento da assimetria entre os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, aca-
bariam arcando com o ônus socioambiental (por possuírem uma política 
ambiental menos sedimentada).

Como consequência, observa-se uma “ilusão desenvolvimentista” 
(SVAMPA, 2011, p 422) nas políticas públicas associadas, e por isto 
compreendida aqui como apartidária, visto que independentemente do 
grupo político que se encontra no poder, o que se observa são medidas 
de flexibilização da proteção ambiental. Assim, com vistas ao aumento de 
produção para a exportação de comodities, mantem-se relação de subor-
dinação dos países em desenvolvimento, e no caso inclui-se o Brasil, num 
sistema internacional de divisão do trabalho.

Desta feita, além da influência de uma episteme mundial (de manu-
tenção da colonialidade existente), observa-se que as políticas públicas em 
ação se mostram simplistas e reducionistas, deixando de abranger uma 
visão multidisciplinar que permitiria dialogar entre os bem protegidos, 
seja a dignidade humana social e o meio ambiente.

4 O D. 9.760/2019 QUE ALTERA O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

Efetuando uma simples busca legislativa no sítio eletrônico do Con-
gresso Nacional, encontram-se inúmeros projetos de lei com a temática 
ambiental, em especial sobre o Licenciamento Ambiental Brasileiro6. Será 
feita uma breve análise jurídica sobre o tema, buscando trazer reflexões 
socioambientais para que se compreenda tamanho interesse na alteração 
do referido tema.

Inicialmente, contudo, é imperioso lembrar que toda norma 
6 PL 3729/2004; PL 6268/2016; PL 9746/2018; PL 550/2019; PL 643/2019; PLP 
71/2019; PLS 654/2015; PLS 741/2015; PLS 22/2016; PLS 168/2018; PLS 202/2019; 
dentre outros (SENADO FEDERAL, 2019)



| 85 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

infralegal necessariamente precisa estar de acordo com os preceitos cons-
titucionais que tratam da matéria, ou seja, precisam estar de acordo com 
os artigos 225 (supratranscrito) e 170, VI da Constituição Federal de 
1988 - CF7. Significa dizer que o Estado Brasileiro possui uma preocupação 
de que o meio ambiente permaneça ecologicamente equilibrado, pois é 
considerado um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida dos cidadãos brasileiros. Ademais, é dever do Poder Público e da 
coletividade defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

É importante frisar que a Lei nº 6.938/1981, que trata da Política 
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, em que pese ter sido promulgada 
antes da atual Constituição, foi recepcionada por este ordenamento 
jurídico (justamente por estar de acordo com os princípios ali elencados). 

Apesar de inovadora no aspecto ambiental, a citada lei (Lei nº 
6.938/1981) não previa as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, o que somente poderia ser feito por meio de outra lei ou decreto 
federal (para cumprimento do princípio da legalidade – CF, art. 5º, II8). 
Conforme já explanado no tópico antecedente, em 1998 foi promulgada 
a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998, sendo regulamentada 
pelo Decreto nº 3.179/1999). Este Decreto foi revogado pelo de nº 
6.514/2008, atualmente em vigor.

Apesar de ter ocorrido um processo de normatização voltada à pre-
servação ambiental (vide tópicos 2), em menos de cinquenta anos ocorreu 
a alteração de uma cultura de dilapidação da natureza, que vinha ocorrendo 
desde o início da Idade Moderna. E assim, tal cultura9 foi, de repente, bar-
rada10. Desde então, ruralistas (seguindo uma episteme de colonialidade) 

7 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.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: (...)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
8 “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
9 NOVAIS, V.M.S. Desafios para uma efetiva gestão ambiental no Brasil. Anais de Evento. 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Disponível em <http://www.uesb.br/even-
tos/ebg/anais/4h.pdf>. Acesso em 29/05/2019.
10 Destaca-se o fato de que todas as normas ambientais brasileiras tiveram seus ideais 
plantados no Clube de Roma, conforme anteriormente explanado (tópico 2). 
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tentam criar instrumentos legais visando alterar os Decretos vigentes: 
agora é a vez de se tentar alterar o Decreto nº 6.514/200811.

É importante ressaltar que desde a instituição da Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA), em 1981, as medidas adotadas estão sendo 
cada vez mais temerárias ao meio ambiente.12. Por esta razão, são encon-
trados inúmeros projetos de lei neste sentido (os quais procuram abrandar 
a legislação ambiental que a duras penas foram construídas).

Neste sentido, destaca-se o Decreto nº 9.179/2017, o qual altera o 
Decreto nº 6.514/2008 no tópico de conversão de multas ambientais, tra-
zendo inovações (especialmente instituindo um Programa de Conversão de 
Multas Ambientais emitidas por órgãos e entidades da União). O recente 
Decreto nº 9.760/201913 igualmente altera o Decreto nº 6.514/2008 
no tópico de conversão de multas. Sobre este, cabe uma explicação mais 
aprofundada; para tanto, seguiremos as quinze conclusões constantes 
na Nota Técnica elaborada por CHIAVARI et. al, 2019. Foi elaborada a 
tabela abaixo para facilitar a visualização:

Quadro 1 - Elaborado pelas autoras com base na 
Nota Técnica CHIAVARI et al., 2019.

Artigo D. 6.514/2008 D. 9.179/2017 D.  9.760/2019
favorável 
ao meio 

ambiente

139 -x- -x-  
Não permite a conversão em 

multa de decorrentes de infra-
ções ambientais que tenham 
provocado mortes humanas.

sim 

11 A alteração do Código Florestal, especificamente o artigo 61-A, o qual autoriza a 
continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas 
rurais consolidadas até 22 de julho de 2008 é um exemplo do lobby ruralista no sentido de 
manter as áreas desmatadas, sob o pretexto de se “favorecer” uma regularização ambiental. 
Os ambientalistas, por outro lado, enxergam este artigo como uma forma de “anistiar” os 
crimes ambientais cometidos antes da vigência do D. 6.514/2008.
12 Sobre o tema, a segunda autora está efetuando a análise legislativa da evolução das 
políticas públicas voltadas a preservação ambiental, desde a Lei nº 6.938/1981 até os dias 
atuais, artigo ainda em andamento.
13 Sobre o tema, sugere-se a leitura de SENADO. Projeto suta decreto de Bolsonaro que 
flexibiliza multas ambientais. Disponível em < https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2019/04/30/projeto-susta-decreto-de-bolsonaro-que-flexibiliza-multas-am-
bientais>. Acesso em 29/05/2019.
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Artigo D. 6.514/2008 D. 9.179/2017 D.  9.760/2019
favorável 
ao meio 

ambiente

140
Rol limitado de serviços 
de preservação, melhoria 
e recuperação da quali-
dade do meio ambiente

Ampliou bastante 
este rol, incluindo 

serviços para a 
recuperação de 

vegetação nativa 
para proteção e 

áreas de recarga de 
aquíferos; mitiga-
ção ou adaptação 
às mudanças do 

clima; e promoção 
da regularização 

fundiária em uni-
dades de conserva-
ção, dentre outros.

Amplia ainda mais este rol de 
serviços ambientais, acrescen-
tando: (i) saneamento básico; 
(ii) garantia da sobrevivência 
de espécies da flora nativa e 
da fauna silvestre mantidos 
pelo órgão ou pela entidade 
federal emissora da multa; 

ou (iii) implantação, gestão, 
monitoramento e proteção 

de unidades de conservação.

sim 

140-A  -x-  -x- 

O novo decreto exclui da 
redação do art. 140-A do 
Decreto no 6.514/2008 a 

regra de que apenas entidades 
privadas, sem fins lucrativos, 
possam apresentar projetos 
para execução dos serviços 
estabelecidos no art. 140.

não

141

A redação original do 
Decreto no 6.514/2008 
permitia que as multas 
fossem convertidas em 

atividades de recuperação 
de danos resultantes 
da própria infração

Mantém a 
proibição de 

usar a conversão 
de multa para 

reparação de danos 
decorrentes das 

próprias infrações

Mantém a proibição de usar 
a conversão de multa para 
reparação de danos decor-

rentes das próprias infrações
 -x- 

142

A redação original do 
Decreto no 6.514/2008 
dispunha que o autuado 

deveria requerer a conver-
são de multa por ocasião 
da apresentação da defesa 

do auto de infração.

Permitiu que o 
autuado pudesse 
requerer a con-
versão de multa 
ambiental até o 

momento da sua 
manifestação em 
alegações finais, 
antes da decisão 

em primeira 
instância. O novo 

decreto amplia 
ainda mais o prazo 

para requerer 
a conversão de 

multa ambiental.

De acordo com o novo 
decreto o pedido de conver-
são poderá ocorrer em três 

momentos: (i) na audiência 
de conciliação ambiental, 
no âmbito do Núcleo de 
Conciliação Ambiental 

instituídos pelo Decreto no 
9.760/2019; (ii) até a decisão 
de primeira instância; e (iii) 
até a decisão de segunda ins-

tância. A diferença entre estes 
prazos será o percentual do 
desconto no valor da multa.

não (caso 
não 

haja um 
aumento 

nas 
estruturas 
dos órgãos 

de proteção 
ao meio 

ambiente)
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Artigo D. 6.514/2008 D. 9.179/2017 D.  9.760/2019
favorável 
ao meio 

ambiente

142-A -x-  

Criou duas 
modalidades de 

conversão de 
multa: (i) imple-
mentação, pelo 

próprio autuado, 
de projetos de ser-
viços ambientais 

(conversão direta); 
e (ii) adesão pelo 
autuado a projeto 

previamente 
selecionado (con-
versão indireta)

O novo decreto mantém 
as duas modalidades de 
conversão de multa: (i) 

implementação, pelo próprio 
autuado, de projetos de ser-
viços ambientais (conversão 

direta); e (ii) adesão pelo 
autuado a projeto previa-

mente selecionado (conversão 
indireta), instituídas pelo 
Decreto n° 9.179/2017

-x- 

144

Dispunha sobre o prazo 
para a apresentação do 
projeto de conversão 

de multa pelo autuado, 
sem estabelecer uma 
nova regra a respeito.

-x-  Revoga o artigo 144  -x- 

143, § 1º  -x-  -x- 

O novo decreto mantém a 
obrigatoriedade do autuado 

de reparar integralmente 
o dano que tenha causado, 

independentemente do 
valor da multa aplicada

sim 

143, § 2º

A redação original do 
Decreto no 6.514/2008 

concedia 40% de 
desconto sobre o valor 

da multa para quem 
optasse pela conversão 
da multa em prestação 
de serviços ambientais

Esta regra foi 
bastante alterada 
pelo Decreto no 
9.179/2017 que 
estabeleceu uma 
nova sistemática 
com descontos 

diferentes depen-
dendo da modali-
dade de conversão

Agora, o percentual de 
desconto varia em função 

do momento em que o 
autuado solicita a conversão 

da multa, independente-
mente da modalidade de 

conversão escolhida. Assim, 
a autoridade competente 
aplicará sobre o valor da 

multa consolidada o desconto 
de: (i) 60%, quando o 

requerimento for apresentado 
por ocasião da audiência de 
conciliação ambiental; (ii) 

50%, quando o requerimento 
for apresentado até a decisão 
de primeira instância; e (iii) 

40%, quando o requerimento 
for apresentado até a decisão 

de segunda instância.

não 

143, § 3º  -x- 

Previa o parcela-
mento da multa 
convertida em 

até vinte e quatro 
parcelas mensais

O novo decreto revoga a 
possibilidade de parcela-

mento da multa convertida 
em prestação de serviços 

ambientais na modalidade 
indireta e não estabelece 

nenhuma regra relativa ao 
parcelamento da multa.

não 
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Artigo D. 6.514/2008 D. 9.179/2017 D.  9.760/2019
favorável 
ao meio 

ambiente

145  -x-  -x- 

A competência pela decisão 
do pedido de conversão de 

multa depende do momento 
de sua apresentação pelo 

autuado. Compete ao Núcleo 
de Conciliação Ambiental 
(criado pelo novo decreto) 

quando o pedido for apresen-
tado na audiência de conci-
liação ambiental; compete à 
autoridade julgadora quando 

o pedido for apresentado 
até a decisão de primeira 

instância; e compete à 
autoridade superior quando o 
pedido for apresentado até a 
decisão de segunda instância

-x-  

146  -x- -x-  

O novo decreto mantém as 
regras relativas às cláusulas 
obrigatórias do termo de 

compromisso e aquelas rela-
tivas à conversão direta (art. 

146, §1º e §2º do Decreto 
no 6.514/2008). Porém, 
revoga as regras relativas 

ao termo de compromisso 
quando a conversão for pela 

adesão a projeto previamente 
selecionado (conversão 

indireta) (art. 146, §3º). Além 
disso, o novo decreto também 

revoga os parágrafos 4º a 9º 
do art. 146 que dispunham 

sobre a renúncia ao direito de 
recorrer administrativamente, 

os efeitos na esfera civil e 
administrativa, suspensão 
do processo administra-
tivo e os efeitos na esfera 
administrativa e civil em 

caso de inadimplemento do 
termo de compromisso

 não

148   

O novo decreto revoga os 
dispositivos que previam a 
criação de Câmara Consul-

tiva Nacional para subsidiar a 
estratégia de implementação 
do Programa de Conversão 

de Multas Ambientais

 não

148  -x-  -x- 

O novo decreto estabelece 
regras de transição relativa 
às conversões de multa que 

foram pleiteadas sob a égide 
do Decreto no 9.179/2017

-x- 

Dentre as alterações constantes no Quadro 01, a criação do Núcleo 
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de Conciliação Ambiental (NCA) seria uma das mais significativas no 
tocante à proteção ambiental. Pela redação constante no citado Decreto, 
NCA será a última instância sobre sanções aplicadas por fiscais, desauto-
rizando a atuação independente desses funcionários.

Sobre este ponto, é interessante a análise feita pelo jornal El País 
(2019, [s.p.]):

Segundo o Palácio do Planalto, a nova regra tem o objetivo de aperfeiçoar 
“o processo sancionador ambiental e o programa de conversão de multa 
simples em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
do meio ambiente, de modo a tornar a cobrança mais ágil”. Ambientalistas 
enxergam, porém, que a medida inviabiliza a atuação dos organismos fede-
rais e dificulta ainda mais a aplicação de multas e a execução de projetos 
ambientais, na linha do que tanto Bolsonaro como o ministro Ricardo 
Salles (NOVO) vêm declarando. Na última segunda-feira, o presidente 
afirmou em evento com ruralistas que havia negociado com Salles uma 
“limpa” nos dois órgãos federais de meio ambiente. O próprio ministro 
fez coro contra a chamada “indústria da multa” em entrevista a Folha de 
S. Paulo, ao dizer que existe uma “proliferação das multas”, muitas delas 
aplicadas “por caráter ideológico”.
O Núcleo de Conciliação criado por Bolsonaro ficará responsável por anali-
sar, mudar o valor ou anular uma multa aplicada por um fiscal. Especialistas 
ouvidos pelo EL PAÍS, mas que preferem não se identificar, chamaram a 
atenção para dois problemas. O Ibama aplica cerca de 14.000 multas por 
ano nas 27 superintendências do país, e não há estrutura para agendar 
14.000 audiências de conciliação em todo o território nacional. O decreto 
fala que essas audiências também poderão ser realizadas por meio eletrô-
nico. No mínimo dois servidores de instituições como o Ibama e o ICM-
Bio poderão fazer parte do núcleo, mas os trabalhos da nova burocracia 
deverão ser presididos por pessoas de fora, segundo determina o decreto. 
Além disso, os membros do núcleo deverão ser designados pelo Governo 
Federal. (...) O risco é que os processos sancionadores fiquem ainda mais 
emperrados. Hoje, as cerca de 14.000 multas ambientais aplicadas por ano 
somam cerca três bilhões de reais, segundo o Ibama. Mais da metade das 
sanções se devem à desmatamento. Pouco mais de 20% dessas sanções che-
gam a ser pagas, mas o valor médio ressarcido é de 11.000 reais. Portanto, 
apenas as multas mais baixas são pagas. Isso significa que, dos três bilhões 
anuais, apenas 5% voltam para o Estado. A soma dos processos emperrados 
na Justiça somam cerca de 30 bilhões de reais em multas ambientais. Há 
casos emblemáticos, como os desastres de Mariana e Brumadinho. As mine-
radoras envolvidas, Samarco e Vale, receberam cinco multas ambientais, 
cada uma com o valor máximo permitido de 50 milhões de reais. Assim, 
cada uma deverá pagar 250 milhões apenas em indenizações ambientais. 
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Significa dizer que a criação no NCA, na prática, apenas burocrati-
zaria mais os processos administrativos ambientais, fazendo assim preva-
lecer os interesses ruralistas sobre os ambientalistas. Contra este Decreto, 
porém, já existe projeto de lei visando reestabelecer a proteção ambiental 
(por exemplo, o PLS 202/2019).

Alterações legislativas como as recentemente ocorridas (Decretos nº 
9.179/2017 e  9.760/2019) buscam rever uma lógica de mercantilização 
da natureza, que pairava no Estado Brasileiro antes da criação da PNMA. 
Tais alterações, conforme bem explicado pelo jornal El País (2019, [s.p.]), 
inviabilizarão a atuação dos órgãos de proteção ambiental (LIBÓRIO, 
2019, [s.p.]); assim, ao invés de fortalece-los (como uma tendência mun-
dialmente esperada), as políticas públicas locais estão indo no sentido 
oposto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do apanhado sobre como tem sido a relação do ser humano 
com o meio ambiente, pode-se visualizar as rupturas com as leis naturais, 
e quais as consequências que isso trouxe até a sociedade moderna, que 
atualmente, seguem sem controle e extrapolando espaços, limites e tempo. 
Diante disso, o presente artigo visa trazer inquietações e reflexões sobre 
um tema de tamanha relevância: na atual sociedade de risco, como ocor-
rerá o licenciamento ambiental após as alterações legislativas ocorridas, 
especialmente, no início deste ano?

A PNMA certamente foi um avanço decorrente da conscientização 
ambiental que havia se perdido ao longo da revolução científica e, a partir 
disso, pode-se contar com instrumentos de caráter multidisciplinar que 
ajudam a gerenciar interferências antrópicas no meio ambiente. Fala-se, 
neste artigo, do instrumento de licenciamento ambiental. 

Da legislação e suas propostas demonstradas, vale-se destacar que 
o Decreto nº 9.760/2019 fez várias alterações importantes no Decreto 
nº 6.514/2008 (conforme consta no Quadro 01), notadamente em des-
favor da preservação ambiental. Ainda que não diretamente, ocorre uma 
neutralização dos órgãos federais de proteção ao meio ambiente, com 
um aumento da burocratização, por exemplo, na criação dos Núcleos de 
Conciliação Ambiental. O aumento dos “descontos” aos (artigo 143, § 2º) 
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também é um tema polêmico sobre a alteração legislativa.
A lógica de objetificação da natureza, como trazida alhures, precisa 

ser modificada; do contrário, a “sociedade de risco”, bem trabalhada por 
Beck (2008), apenas agravará a situação de dilapidação ambiental, colo-
cando em risco os seres humanos espalhados por todas as regiões do globo 
terrestre (através da socialização dos danos ambientais).

Ademais, espera-se que a episteme de colonialidade, em especial 
da divisão internacional do trabalho, seja percebida pelos integrantes do 
poder públicos, de modo que se volte atenção para a necessária e urgente 
proteção ambiental, conforme sedimentado na Carta Magna.

Por fim, espera-se que as presentes considerações possam trazer refle-
xões sobre as medidas urgentes que precisam ser adotadas, não só na defesa 
do meio ambiente brasileiro, mas também no meio ambiente a nível global.
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste na análise da relação entre o aterro sani-
tário da empresa Essencis Soluções Ambientais e a Ocupação Tiradentes 
a partir da análise das formas de disputa e usos do discurso ambiental no 
conflito fundiário.  A área é localizada na Cidade Industrial de Curitiba – 
CIC, bairro e distrito industrial no município de Curitiba, marcado pela 
ocupação e urbanização informal do solo. 

O escopo do estudo é a análise dos argumentos utilizados pelo poder 
público, pela empresa e pelos moradores da Ocupação Tiradentes no que 
diz respeito ao meio ambiente e aos danos que advém da empresa ou dos 
processos de ocupação informal do solo, bem como qual desses atores 
seriam responsáveis pelos riscos em questão. O conflito na área resultou 
em diferentes processos judiciais que serviram de fonte fundamental para 
a análise de discurso. 
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A metodologia utilizada para a realização do trabalho parte do 
estudo de caso empírico da empresa Essencis e da Ocupação Tiradentes, 
o qual se teve acesso devido ao trabalho de assessoria jurídica popular junto 
à própria ocupação mencionada e outras lindeiras à área sobre a qual se 
encontra a empresa. O método é também dialético, pois a partir do caso 
concreto é possível refletir sobre a sociedade atual e a forma de produção 
estabelecida, que ao priorizar o lucro privado permite que empresas causem 
danos ao meio ambiente, justificando-se a partir de argumentos da ordem 
da necessidade econômica. 

2 A CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA E O CONTEXTO 
DA OCUPAÇÃO TIRADENTES E DO ATERRO ESSENCIS 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A

A Cidade Industrial de Curitiba – CIC é um bairro formulado como 
distrito industrial em 1972 (Lei Municipal nº 4.199/1972), implementado 
a partir de 1973 e institucionalizada em 1974 (por meio da Lei Municipal 
nº 4.772/1974). A Cidade Industrial de Curitiba foi proposta dentro de 
um projeto de industrialização do Estado e de reorientação do desenvol-
vimento local. 

O projeto de industrialização articulou-se com a reformulação do 
planejamento urbano da cidade e na época houve, ao menos declarada-
mente, a preocupação ambiental com a implementação do polo de indús-
trias.  Por isso, a opção do local teria sido ao lado oeste da cidade (de modo 
a evitar a poluição no centro da cidade considerando a dinâmica dos ven-
tos). Ainda, a CIC surge com uma regulação ambiental restrita de modo a 
evitar indústrias poluentes. Tais aspectos do projeto renderam premiações 
à cidade e o reconhecimento por parte de agencias como a Organização 
das Nações Unidas – ONU, da experencia de Curitiba como um sucesso 
de projeto de desenvolvimento sustentável (CARVALHO; SILVA, 2013). 

Entretanto, como polo industrial, e, portanto, de empregos, o projeto 
da CIC falhou no aspecto da demanda habitacional que sua criação gerou. 

O projeto da CIC não se consolidou por completo e o bairro, que deveria 
ser mais restrito para outros usos, conformou-se no mais populoso de Curi-
tiba, intensamente ocupado de forma irregular, situação na qual permanece 
até hoje. A experiência de distrito industrial ambiental de sucesso citada, 
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curiosamente, está sobre a mesma base territorial de um dos cinco bairros 
mais violentos de Curitiba (AULER, 2017, p.83). 

Paralelamente à criação da CIC, foi projetada a área denominada 
Conectora 5, como uma nova frente de expansão urbana destinada ori-
ginalmente para a habitação social que contemplaria os trabalhadores da 
indústria. A proposta era a ligação da cidade industrial ao núcleo urbano 
então existente, pela integração ao sistema de transporte público cole-
tivo. Porém, as obras relacionadas ao projeto foram retardadas e a região 
originalmente voltada à habitação popular começa a ser ocupada na 
década de 1990 e se consolida anos 2000 (CARVALHO; SILVA, 2013). 
Durante esse período, houve muitas obras estatais, como o parque Barigui 
e modificações do padrão do uso da área, que acarretaram uma valorização 
imobiliária do bairro. A população que veio a residir na área está muito 
distante do público originalmente previsto, a Conectora 5, chamada hoje 
de Ecoville, é uma das áreas mais valorizadas e com moradores de alta renda 
(POLUCHA, 2010). Assim, o caso da CIC/Ecoville revela as contradi-
ções das ideias da sustentabilidade ambiental, do uso e ocupação do solo 
e do sistema de transporte coletivo, elementos proeminentes no discurso 
do sucesso curitibano. 

Assim, se por um lado soluções de habitação popular por meio da 
orientação do zoneamento não foram logradas pelo planejamento local, 
por outro temos a solução clássica nas grandes cidades brasileiras para o 
acesso a moradia: a ocupação informal. 

A Cidade Industrial de Curitiba – CIC, além de ser um dos bairros 
mais populosos, tem grande parte de seu território ocupado irregular-
mente, conforme pode se aferir dos mapas oficiais das ocupações irre-
gulares na cidade (IPPUC, 2016). Ainda, no contexto geral da cidade, 
grande parte das ocupações irregulares encontram-se em áreas marcadas 
por algum tipo de fragilidade ambiental. Conforme dados do Município: 

Na década de 1970, o grande fluxo migratório resultante da modernização 
agrícola e do crescimento industrial, bem como o inchaço do setor terciário, 
contribuíram para o agravamento do problema habitacional no Município. 
A partir desse período, os núcleos de favelamento se intensificaram na 
cidade, ocupando irregularmente áreas públicas e terrenos particulares 
sem interesse para o setor imobiliário, localizados ao longo de ferrovias, 
rodovias, faixas de transmissão de alta tensão de energia elétrica, fundos de 
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vale, áreas sujeitas à inundação e de proteção ambiental. Um levantamento 
realizado em Curitiba em 1974 apontava a existência de 4.083 domicílios 
localizados em 35 ocupações irregulares. (COHAB, 2008, p. 56-57)

No caso da CIC, ainda que se trate de um distrito industrial, o bairro 
comporta a Área de Preservação Ambiental do Passaúna, um dos rios que 
serve ao abastecimento da cidade. E é dentro desse território, muito pró-
ximo à Área de Preservação Permanente – APA do Passaúna e à represa 
do Rio Passaúna, onde está localizado o aterro sanitário Essencis Soluções 
Ambientais, objeto da presente análise. 

2.1 ATERRO E A CRISE DO LIXO DE CURITIBA

A Essencis Soluções Ambientais é uma empresa joint venture, inte-
grante do grupo Solvi, que atua no ramo de tratamento e destinação de 
resíduos, em mais de 250 cidades brasileiras. É uma grande empresa com 
especialização na função de destinação de resíduos e hoje o aterro sanitário 
é o último em operação em Curitiba. 

Localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), a unidade da Essencis 
conta com um aterro que recebe parte dos resíduos gerados pela capital 
do Paraná. A empresa divide com a Estre a operação do contrato vigente 
do Conresol (Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos, do qual fazem parte Curitiba e outros 22 municípios da região 
metropolitana). Por isso, ela recebe 200 toneladas por dia de resíduos 
gerados na capital. São destinados ao aterro da Essencis restos de poda, 
varrição e materiais inservíveis. Leonardo Gouveia, um dos gerentes da 
UVS Curitiba, explicou aos parlamentares que o contrato da empresa com 
o Conresol representa 10% da movimentação da unidade. Montada para 
lidar com resíduos industriais, a Essencis recebe resíduos de outros 300 
clientes (CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2018, n.p.). 

A instalação do aterro na CIC em meados da década de 1990, a 
Central de Tratamento de Resíduos Industriais da cidade, ocorreu após 
grande parte do bairro já estar consolidado como área de habitação infor-
mal, sendo uma região que abriga massivamente assentamentos irregulares 
desde a década de 1980 (ALBUQUERQUE, 2007, p. 55). 

Conforme normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
- Conama, especialmente a Resolução nº 404/2008 e a Resolução nº 
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86/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Paraná, os aterros 
devem estar fora de áreas de influência direta em mananciais ligados ao 
abastecimento público, ao menos a 200 metros de rios, nascentes e demais 
corpos hídricos e a 1.500 metros de núcleos populacionais. 

No caso, o Aterro encontra-se a menos de 500 metros de núcleos 
habitacionais, e está em imóvel lindeiro à Casa de Custódia de Curitiba 
e da Estação de Tratamento de Esgoto ETE CIC Xisto, da Sanepar – 
Companhia de Saneamento do Paraná. 

Esse é, portanto, o quadro territorial onde insere-se a unidade da 
empresa Essencis Soluções Ambientais. Do ponto de vista político, a 
empresa ganhou mais destaque, após a crise da destinação do lixo enfren-
tada pela cidade entre 2008 e 2010. 

A coleta pública de resíduos em Curitiba, conforme informações 
constantes no site da Secretaria Municipal de Urbanismo, é destinada de 
cinco formas: resíduo domiciliar comum encaminhado a aterros sanitá-
rios; resíduo reciclável destinado a Usina de Valorização de Recicláveis e 
Barracões credenciados; resíduo vegetal destinado ao reaproveitamento 
como biomassa; e por fim, resíduos tóxicos domiciliares, destinados a 
aterros para resíduos perigosos. 

Parte do discurso ambiental de Curitiba e de seu título de cidade eco-
lógica é proveniente de suas práticas na gestão de resíduos, especialmente 
pelo programa “Lixo que não é lixo” e o “Câmbio Verde” da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, implantados na década de 1990. 

Por meio dos programas, parte do lixo reciclável da cidade é encami-
nhado para a Unidade de Valorização de Recicláveis - UVR em Campo 
Magro, que faz a triagem destes resíduos, e aos barracões do programa 
EcoCidadão, projeto da Prefeitura de Curitiba ligado ao fomento de asso-
ciações e cooperativas de catadores de material reciclável. 

Apesar da força do discurso em torno dos mencionados programas, 
a principal destinação do lixo da cidade, ainda são os aterros sanitários 
(OLIVEIRA, 2001). Entre 2008 e 2010, houve uma crise da cidade nesse 
aspecto, com o esgotamento da capacidade de seu principal aterro, o Aterro 
do Caximba.  

O Aterro do Caximba foi desativado após 21 anos de operação, em 
que recebia lixo da coleta pública domiciliar de Curitiba e de outras cida-
des da Região Metropolitana. Destaca-se que, conforme informações da 
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própria Secretaria de Meio Ambiente constantes no site oficial, considera-
va-se que a capacidade aproximada de projeto do aterro  era de 3.239.500 
toneladas, de modo que visto conjuntamente com projeção populacional 
para o município de Curitiba, estimou-se uma vida útil do Aterro para 
aproximadamente de 11 anos e 5 meses (PREFEITURA DE CURITIBA, 
2019). 

A crise da destinação do lixo da cidade, deu-se, portanto, quase dez 
anos depois da estimativa inicial de esgotamento do aterro. De modo que 
houve grande margem temporal para o planejamento do poder público 
em relação à política de resíduos. 

No momento em que veio à tona o prognóstico indicando a necessi-
dade de fechamento do Aterro, o Consórcio Intermunicipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos – Conresol, principal responsável pela gestão do lixo da 
Região Metropolitana de Curitiba, propôs credenciamentos temporários e 
emergenciais de aterros particulares licenciados pelo Instituto Ambiental 
do Paraná - IAP. A proposta era à época que as empresas que cumprissem 
os requisitos mínimos pudessem receber até R$ 82,4 milhões pela con-
tratação, sem o devido processo licitatório. 

O procedimento simplificado foi proposto diante da alegada falta 
de tempo para a conclusão da licitação para a operação e gestão adequada 
e definitiva do lixo. Isso porque, antes da solução provisória, a licitação 
restou estacionada diante de disputas judiciais entre os concorrentes. 

Dentre os aterros privados inscritos para receber o lixo de Curitiba e 
região após o esgotamento do aterro da Caximba, a princípio, apenas um 
estava apto para operação. Trata-se do aterro da empresa Estre Ambiental, 
em Fazenda Rio Grande (município lindeiro a Curitiba), que opera até 
hoje como principal destinação do lixo da cidade. Tal iniciativa demonstra 
a política deliberada pelo Poder Público Municipal de exportação dos 
problemas de Curitiba para a região metropolitana: longe do centro, da 
infraestrutura urbana e da “cidade modelo”.4

4 Nesse sentido, cita-se o estudo de Pedro da Silva sobre os aterros da Região Metropolitana 
de Curitiba: “a situação mais complicada é a das cidades dormitório, pois elas geralmente 
têm muitos habitantes ao mesmo tempo em que a atividade econômica é muito reduzida. 
Com a falta de geração de renda, não há arrecadação, e assim não se consegue investir nas 
políticas sociais. A sugestão é atuar de forma a atrair algum tipo de investimento. Como a 
implantação do aterro sanitário privado que paga os royalties para a Prefeitura Municipal 
de Fazenda Rio Grande. Em entrevistas, os gestores do município e da Estre Ambiental 
não informaram o valor mensal que a prefeitura recebe. A sugestão é atuar de forma a 
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Em 2010 no momento do credenciamento (Edital de Creden-
ciamento 001/2010), ainda que inscrito, o aterro Essencis Soluções 
Ambientais, contava apenas com a licença de operação para resíduos 
industriais e hospitalares e de grandes geradores privados, mas dependeria 
de um novo licenciamento ambiental para poder receber resíduos de coleta 
pública. 

Apesar das faltas no licenciamento do Aterro Essencis, a empresa foi 
credenciada após apresentar licença de operação fornecida pelo Instituto 
Ambiental do Paraná - IAP, o que viria a ser questionado judicialmente 
pelo Ministério Público em Ação Civil Pública adiante abordada. 

Em 2015, momento de vencimento do credenciamento provisório, 
as duas empresas ganharam novamente o edital e seguem até hoje creden-
ciadas, de modo que a solução simplificada arranjada diante da urgência 
perdura até hoje. 

A falta de planejamento da gestão dos resíduos sólidos pelo Municí-
pio reforça a solução emergencial encontrada e a flexibilização da  proteção 
ambiental por não haver outra alternativa de depósito do lixo, pois mesmo 
tendo conhecimento do limite temporal de funcionamento dos aterros, 
o Município não apresenta nenhum plano para garantir o tratamento do 
lixo sem exposição da comunidade a riscos socioambientais. Além disso, a 
inexistência de projetos para solução das questões urbanas justifica, como 
no presente caso, a contratação de empresa privadas para arcar com pro-
blemas que deveriam ser solucionados pelo Poder Público, em prol da 
população e não dessas empresas. 

2.2 A OCUPAÇÃO TIRADENTES

A ocupação Tiradentes teve seu início no dia 17 de abril do ano de 
2015, quando cerca de 800 famílias de trabalhadores sem teto, organizadas 
pelo Movimento Popular por Moradia (MPM), ocuparam um terreno de 
145.2 mil metros quadrados, localizado na Cidade Industrial de Curitiba 
(CIC), reivindicando uma política habitacional definitiva, frente ao con-
texto de constante elevação das taxas de inflação no preço dos aluguéis 

atrair algum tipo de investimento. Como a implantação do aterro sanitário privado que 
paga os royalties para a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. Em entrevistas, os 
gestores do município e da Estre Ambiental não informaram o valor mensal que a prefeitura 
recebe” (SILVA, 2014, P. 166). 
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e imóveis, alinhado ao aumento do desemprego e agravamento da crise 
econômica. Desse modo, a ocupação do local se mostrou como a maior, 
senão a única, possibilidade de conquista de moradia. Destaca-se que os 
últimos anos, já vinham sendo marcados pela ampliação dos processos 
de ocupação urbana na região, onde se encontram as ocupações Nova 
Primavera, 29 de Março, Dona Cida, Vila Camargo, 1º de Maio e outras 
menores, todas posteriores a 2010. 

A necessidade de ocupar um lugar que, segundo os próprios mora-
dores, encontrava-se abandonado, realçaram naquele período, a ineficácia 
e insuficiência de políticas habitacionais existentes tanto em nível federal, 
como municipal. O que se agravou ainda, com o fim do Programa Minha 
Casa Minha Vida voltado para as faixas de menor renda, bem como pela 
falta de regulamentação e estrutura do Programa Aluguel Social do muni-
cípio de Curitiba.

3 ANÁLISE DE DISCURSO E OS SENTIDOS DO RISCO 

A complexidade territorial do entorno do Aterro Essencis na Cidade 
Industrial de Curitiba, marcada pela ocupação informal do solo para habi-
tação, soma-se às circunstâncias do licenciamento e operação da empresa, 
marcado pela anomalia, como dois fatores fundamentais para a compressão 
do caso. Como apontado, o presente estudo centra-se sobre a análise dos 
argumentos utilizados pelo poder público, pela empresa e pelos mora-
dores da Ocupação Tiradentes no que diz respeito ao meio ambiente, 
em discussão que se expressou na ação judicial proposta pelo Ministério 
Público e por outro lado, no conflito possessório em relação a comunidade 
Tiradentes, que passamos a analisar. 

3.1 RISCO AMBIENTAL E URGÊNCIA ECONÔMICA 

Em julho de 2014 o Ministério Público, por meio da Promotoria de 
Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, ajuizou uma Ação Civil Pública 

nº 0003630-06.2014.8.16.0179, 5ª Vara da Fazenda Pública contra a 
empresa Essencis, o Município de Curitiba e o Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP. O Órgão Público, a fim de cumprir seu dever institucional 
de proteção ambiental, considerando ser um direito fundamental e de uso 
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coletivo, utiliza o instrumento da Ação Civil Pública, previsto no Art. 225, 
parágrafo 1º da Constituição Federal para a proteção da flora e fauna que 
se encontram ameaçadas pelas atividades de expansão da empresa Essencis, 
tendo em vista que a proteção do meio ambiente é dever da sociedade, 
mas também do Poder Público.

O objeto da ação proposta consiste em denunciar ilegalidades que 
ocorreram no processo de licenciamento ambiental para expansão do 
aterro sanitário da empresa Essencis. O Ministério Público apresenta como 
vício essencial da licença expedida a falta de documentos obrigatórios para 
concessão da autorização, de acordo com previsão legal5, destacando-se 
a falta do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA.

A realização do referido estudo/relatório (EIA/RIMA) é essencial 
para atividades potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente6, como as desenvolvidas pela Essencis, qual seja o trata-
mento e destinação final de resíduos domiciliares e industriais. No entanto, 
em 2011 a requerida realizou contrato de sublocação de um terreno lin-
deiro ao aterro, pertencente à massa falida Stirps, onde passou a depositar 
resíduos mesmo sem a devida autorização do poder público.

A expansão da área do aterro da empresa Essencis foi necessária 
devido ao esgotamento do espaço físico da empresa, pois com o fecha-
mento do aterro da Caximba, em 2010, a Essencis passou a receber cerca 
de 100 toneladas de lixo domiciliar convencional e tóxico por dia, prove-
niente de Curitiba e região. 

Desse modo, é possível afirmar que a expansão das atividades da 
empresa Essencis para a área vizinha tem gerado danos ambientais, tendo 
em vista que no terreno sublocado existem três corpos hídricos e suas 
nascentes, tratando-se, portanto, de área de preservação permanente. 
Além disso, 50% da área total do terreno é composta por Bosque Nativo 
Relevante que consta, inclusive, no próprio contrato firmado pela empresa 
para aquisição do imóvel.

Diante disso, o Ministério Público requer em seus pedidos a anu-
lação da licença ambiental expedida, a paralisação da obra de expansão e 
do funcionamento da empresa, bem como a apresentação do EIA/RIMA 

5 Resolução nº 01/89 do CONAMA e Resolução nº 65/2008 do CEMA.
6 Art. 225, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.
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e a proteção das vegetações. A centralidade da argumentação nos autos 
consiste na defesa de uma prerrogativa formal, com ênfase no descumpri-
mento de requisitos legais e a suspeita de fraude no licenciamento. A partir 
da análise da argumentação utilizada pelo órgão público, é possível com-
preender também que o objetivo da ação é a proteção do meio ambiente, 
o qual é compreendido de forma restrita, abrangendo apenas a vegetação 
nativa, áreas de preservação permanente e demais recursos naturais.

A defesa do devido processo legal para obtenção da licença é coerente 
e importante, pois os requisitos formulados pelo legislador para concessão 
da autorização visam a melhor proteção do meio ambiente, sendo impres-
cindível a comprovação de que a atividade exercida pela empresa não gera 
degradação. No entanto, é necessário analisar que a questão ambiental vai 
além da proteção da fauna e flora, envolvendo diversos outros aspectos de 
caráter socioambiental, que não são abordados de forma suficiente pelo 
Ministério Público.     

Nesse sentido, Ricardo Cavedon ao criticar a abordagem estanque 
que se faz ao direito o meio ambiente equilibrado, coloca que:

Para uma sociedade plural e ambientalmente equilibrada deve-se outorgar 
à sociedade o direito de produzir uma reconstrução ou reestruturação da 
institucionalidade estatal, revisando conceitos criados sob paradigmas 
estanques, e reestruturando patamares institucionais que se sirvam de 
concepções superadas, devendo-se pensar no novo tal como um produto 
reconstruído e melhor elaborado, sob as bases fortes das ruínas de antigas 
concepções” (CAVEDON, 2013, n.p).

Na petição inicial da Ação Civil Pública, o Ministério Público apenas 
menciona a importância da proteção dos direitos e interesses difusos, cole-
tivos e individuais, sob a ótica da saúde pública, direito à vida e dignidade 
da pessoa humana. Entretanto, não é considerado o dano causado pela 
Essencis às centenas de famílias que vivem nas áreas lindeiras ao aterro 
sanitário. A perspectiva socioambiental não pode ser ignorada, pois os 
impactos das irregularidades do aterro atingem o meio ambiente como 
um todo, não apenas os recursos naturais, mas também a grande massa de 
ocupações irregulares que existe no local desde a década de 1970.

Já em relação aos argumentos utilizados pela Empresa Essencis em 
sua defesa no processo, é possível observar que o interesse econômico se 
sobrepõe ao aspecto ambiental. Isso porque a requerida defende que o 
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serviço de destinação e tratamento de lixo é essencial e deve continuar 
sendo executado independente das denúncias de irregularidade, fraude 
e degradação ambiental, pois não existe outro local capaz de receber os 
resíduos provenientes da cidade de Curitiba e arredores. Tal argumentação 
pode ser observada pelo trecho da contestação da empresa no processo 
judicial:

Dano ambiental e dano moral ambiental haverá caso não haja onde depo-
sitar os resíduos, sobretudo os perigosos! Nesse caso, haveria não somente 
degradação ambiental, mas também urbana, com sérios riscos para a cole-
tividade, à medida que não estaria sendo utilizado local apropriado para o 
aterramento de resíduos, o que conduz à fatal conclusão de que os resíduos 
– que não deixarão de ser produzidos pela coletividade – serão depositados 
em lugares impróprios!

Atesta-se, assim, a manipulação do discurso ambiental, para legitimar 
as atividades da requerida e garantir sua atividade econômica, desviando 
o debate da degradação ambiental causada pelas irregularidades para os 
problemas ambientais que podem ser gerados pela falta do depósito correto 
do lixo. Neste embate, é possível afirmar que o argumento econômico pre-
valece, por meio da ideia de que as alterações geradas no ambiente são um 
“fato consumado”, sem possibilidade de reversão dos impactos causados e 
afirmando que a compensação ambiental já foi realizada. A empresa traz, 
então, como um imperativo lógico a necessidade primordial de continui-
dade do funcionamento da empresa, considerada como a melhor opção 
para o meio ambiente e sociedade. Dessa forma, ignora-se tanto o aspecto 
ambiental em sentido estrito, quanto as diversas moradias existentes na 
região em nome do lucro privado.

3.2 DIREITO À MORADIA, RISCO AMBIENTAL E CULPABI-
LIZAÇÃO DAS VÍTIMAS

No que toca à relação do Aterro Sanitário com a Ocupação Tira-
dentes, o conflito ensejou duas ações judiciais que sintetizam a disputa 
direta sobre o território e sobre o discurso ambiental, trata-se da Ação de 
Reintegração de Posse nº 0010433-81.2015.8.16.0013, que corre perante 
a 17ª Vara Cível de Curitiba e a Ação Reivindicatória de Propriedade 
nº 0001423-89.2009.8.16.0185, da 2ª Vara de Falências e Recuperação 
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Judicial de Curitiba.
O terreno ocupado pela comunidade Tiradentes é vizinho do Aterro 

Sanitário da Empresa Essencis e era então de propriedade da massa falida 
da denominada empresa STIRPS, em processo de falência desde 2009. 
Quanto a questão territorial, se esclarece que por tratar-se de um terreno 
de grandes dimensões, a área ocupada pelos moradores não parece ser o 
mesmo imóvel onde o aterro passou a promover o depósito irregular de 
lixo, uma vez que as duas áreas do imóvel são divididas por um bosque. 

Desta maneira, o processo de ocupação da área, pela disputa travada 
com a empresa, expôs a situação de irregularidade do Aterro e os danos 
socioambientais causados e recolocou a questão nos holofotes do debate 
público local. 

A localização do aterro sanitário já era uma questão constante de 
transtornos e incômodos para todos os moradores do Bolsão Sabará, 
região marcada pela forte presença de habitação de interesse social, onde 
se encontra a empresa. 

Brevemente, cumpre colocar que a judicialização do conflito, se deu 
com ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse contra os moradores 
pela empresa Essencis, logo após a ocupação do terreno. Posteriormente 
com a entrada de Ação Reivindicatória, por parte da massa falida da Stirps7. 

Logo no início da ocupação, as empresas em conluio (Essencis e 
Massa Falida) buscaram diversas formas de ataque e criminalização da 
ocupação. Uma delas foi a acusação de dano ambiental. No registro de 
Boletim de Ocorrência, feito contra os moradores, a Essencis, numa evi-
dente postura de manipulação do discurso ambiental à seu favor, susten-
tou que os moradores estavam “abatendo árvores e colocando fogo nas 
mesmas” e “que esta ocupação está muito próxima de um barracão, onde 
a empresa armazena produtos inflamáveis e que poderá ocorrer danos 
de monta, com potencial altamente perigoso de incêndio generalizado, 
que poderá afetar a casa de custódia de Araucária, bem como indústrias 
e moradores vizinhos”.

7 Também convém mencionar, decisão de 03 de junho de 2015, proveniente da 2ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais, onde a justiça declarou que o contrato de sublocação do 
imóvel de propriedade da Massa Falida de Stirps Empreendimentos Ltda, pactuado entre 
a Essencis Soluções Ambientais S/A e a empresa Arcis Empreendimentos e Participações 
Ltda, foi declarado nulo por fraude ao processo falimentar. Portanto, além das ilegalidades 
socioambientais, a empresa incorreu em fraudes contratuais no direito civil.



| 107 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

Pela reconstituição histórica, via imagens retiradas do aplicativo 
Google Earth, é possível aferir que a área ocupada já havia sido descampada 
antes dos moradores se instalarem. Demonstrando-se cabalmente que o 
principal agente do desmatamento da área tem sido a própria empresa 
Essencis, cujas licenças de operação e expansão das atividades são questio-
nadas pelo Ministério Público do Meio Ambiente em Ação Civil Pública, 
como bem abordado acima. De fato, por meio dessas imagens é possível 
constatar que o processo de desmatamento da mata fechada, serviram ao 
único objetivo, de abrir espaço para o depósito de lixo, destinado pela 
empresa.

Figura 1 - Imagens de satélite do Google Earth que mostram des-
tacado o terreno objeto de litígio em 2015, antes e após a ocupação 

Tiradentes (lado esquerdo do terreno) e antes e após a amplia-
ção das atividades do Aterro (lado direito do terreno). A imagem 

demonstra que a comunidade Tiradentes se conformou sobre área 
descampada do imóvel, enquanto a área utilizada para ampliação 

da atividade de Aterro lançou mão de efetivo desmatamento

Desse modo, o discurso sustentado pela empresa pode ser sintetizado 
da seguinte maneira, conforme palavras usadas em sua defesa judicial: “a 
invasão promovida pelos manifestantes incide em alto risco à vida e/ou 
a saúde dos próprios manifestantes, uma vez que estão instalando-se em 
local perigoso, devido às atividades legalmente exercidas pela Autora”. 

Ou seja, conforme os argumentos jurídicos utilizados pela Essencis 
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e pela Massa Falida, os moradores são culpados por estarem expostos ao 
risco. Entretanto, o agente gerador do risco não é outro que não o próprio 
aterro. 

Nesse sentido é possível trazer a teoria desenvolvida pelo autor Ulrich 
Beck, sobre a “Sociedade do Risco”, onde sustenta que “na modernidade 
avançada, a produção social da riqueza vai acompanhada sistematicamente 
pela produção social de riscos. Portanto, os problemas e conflitos de distri-
buição da sociedade carente são substituídos pelos problemas e conflitos 
que surgem da produção, definição e compartilhamento dos riscos pro-
duzidos de forma técnico-científica (BECK, 1998).

A análise da relação da sociedade de risco no contexto urbano, é visí-
vel nas populações que residem nas periferias e ocupações irregulares. No 
caso analisado, resta evidente que a situação de risco em que os moradores 
se encontram, não é senão, resultado histórico da falta cumprimento dos 
direitos fundamentais, tais como acesso à moradia digna, bem como do 
acesso à outras políticas de inclusão social. 

O autor Lúcio Kowarick, aborda essa questão sob a perspectiva crí-
tica da culpabilização da vítima, pelo estado marginal em que se encontra, 
nas palavras do autor:

A questão da pobreza sempre teve uma tônica fortemente ética, na qual os 
indivíduos que se encontravam nessa situação eram por ela responsabiliza-
dos, pois careciam de atributos como força de vontade e energia moral[...] 
Nesse contexto que proclama a igualdade de oportunidades, a margina-
lização social e econômica passa a ser encarada como fraqueza peculiar 
a indivíduos ou grupos que, como tais, não possuem a perseverança ou 
o treinamento moral para vencer na vida. (KOWARICK, 2009, p. 30). 

Em síntese, a atuação da Essencis, em conjunto com a Stirps, se utili-
zando do discurso ambiental, não é senão, uma tentativa de manipulação 
do poder público para a continuação das atividades ilegais e danosas ao 
ambiente. 

4 CONCLUSÃO 

Por meio da análise do caso concreto acima explanado, é possível afir-
mar que aqueles que suportam os danos ambientais são as famílias de baixa 
renda, residentes em locais precários e periféricos, como na Ocupação 
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Tiradentes, na Cidade Industrial de Curitiba. As atividades desenvolvidas 
por empresas privadas, como a Essencis, geram riscos socioambientais, que 
são distribuídos de forma desigual na sociedade, atingindo de forma mais 
intensa estas comunidades informais, que não possuem poder de influência 
e decisão para se contrapor aos abusos provocados pelas empresas e pela 
força do discurso da necessidade econômica e da imprescindibilidade da 
complacência com irregularidades ambientais.

As parcas preocupações do Poder Público para a proteção e redução 
destes impactos negativos oriundos da urbanização estão relacionados a 
aspectos estritamente ambientais, relacionados aos danos causados à natu-
reza, mas não às pessoas, carecendo de uma análise social, que considere 
a situação destas parcelas da população que se encontram “sob risco”. Tal 
perspectiva é revelada pela Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 
Público do Estado do Paraná, pois a argumentação utilizada é predominan-
temente relacionada às irregularidades formais e a degradação da natureza, 
sem abordar como elemento fundamental a proximidade das moradias ao 
aterro sanitário e as consequências causadas para centenas de famílias, que 
inclusive, residem na área antes da instalação da Essencis. 

Ainda, é possível averiguar a apropriação do discurso ambiental a 
fim de legitimar condutas que servem para intensificar a arrecadação de 
lucro de empresas privadas, impondo o argumento econômico sobre as 
necessidades socioambientais. Assim, reforça-se a dinâmica das cidades 
neoliberais, na qual as comunidades de baixa renda não possuem acesso a 
direitos e qualidade de vida, sendo expulsas para locais de risco, onde as 
empresas privadas não possuem interesse pela inviabilidade da rentabili-
dade e geração de lucro.

Desse modo, é necessário considerar a perspectiva socioambiental 
para a análise de casos como o presente, a fim de compreender os fatores 
que determinam a localização territorial das famílias de baixa renda em 
locais impróprios para a moradia digna. Apenas dessa forma é possível 
compreender a força do argumento econômico no modo de produção em 
que vivemos, bem como a manipulação da questão ambiental para encobrir 
os verdadeiros interesses, tanto das empresas, como do poder público, 
de manutenção da ordem econômica, do status quo e do lucro privado.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo analisar as novas legislações acerca do 
direito minerário no Brasil, que consubstanciam o Novo Marco Minerário 
em termos de impactos socioambientais no espectro da justiça ambien-
tal, enfocando os mais recentes desastres ambientais por rompimento de 
barragens que assolaram nosso país em 2015 e em 2019, no Estado de 
Minas Gerais. Neste caso, o objeto empírico são as normas em relação ao 
setor mineral, que serão estudadas à luz da justiça ambiental, sendo esta 
um contraponto ao termo injustiça ambiental, que designa o fenômeno 
de imposição desproporcional dos riscos ambientais às populações menos 
dotadas de recursos financeiros, políticos e informacionais (ACSERALD; 
MELLO; BEZERRA, 2009).

1 Professora efetiva do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Mestranda pelo 
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Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). 
Contato: mlromarco@yahoo.com.br
3 Professor efetivo do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Mestre pelo Pro-
grama de Pós-Graduação PROFBIO – Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em 
Rede Nacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria com a Universidade 
Federal de Minas Gerais. Graduado e Licenciado em Biologia pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF). 
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Tendo em vista a grande quantidade de normas direcionadas ao setor 
mineral brasileiro e a elaboração do Novo Marco Regulatório da Mine-
ração (NMM) apresentado ao Congresso Nacional em 2013, através do 
Projeto de Lei (PL) nº 5.807/13 de autoria do deputado Leonardo Quin-
tão (PMDB-MG)4, tidas, para o governo, como algo necessário para o 
crescimento do país, é importante analisar a conduta governamental sobre 
estas normas e qual o viés das tratativas legislativas neste sentido. Verifica-se 
que junto com a construção de grandes empreendimentos, como os de 
geração de energia e de mineração, transformações econômicas, sociais, 
culturais e ambientais impactam os territórios e as comunidades atingidas. 
Ainda hoje os impactos ambientais e sociais decorrentes de projetos mine-
rários no Brasil são esmagados frente ao grau de poder desproporcional 
que grandes corporações extrativas exercem sobre outros agentes (Estado, 
trabalhadores e comunidades).

Dessa forma, as legislações que estão trazendo modificações para 
o setor minerário brasileiro, como as medidas provisórias da mineração 
de 2017 e o Decreto nº 9.406/18 (BRASIL, 2018), apresentam para 
certas comunidades, principalmente tradicionais e indígenas, impactos 
ambientais e mudanças em suas vidas. É importante analisar que os aspec-
tos de direito ambiental e justiça ambiental não estão sendo observados 
no momento de confecção das espécies legislativas que estão regulando o 
setor mineral, quando, poderiam e deveriam ser observados. 

Nas palavras de Henri Acserald, Cecília Campello do A. Mello 
e Gustavo das Neves Bezerra, justiça ambiental é o “direito a um meio 
ambiente seguro, sadio e produtivo para todos” (2009, p. 16), bem como 
“o direito de todo trabalhador a um meio ambiente de trabalho sadio e 
seguro” e “também o direito dos moradores de estarem livres, em suas 
casas, dos perigos ambientais provenientes das ações físico-químicas das 
atividades produtivas.” (2009, p. 17). Neste sentido, a trajetória da mine-
ração no território brasileiro pode estar atrelada à discussão de justiça 
ambiental, pois por um lado a exploração de tais recursos podem até trazer 

4 O deputado federal Leonardo Quintão (PMDB-MG) recebeu uma vultuosa quantia 
como doação de campanha eleitoral de empresas mineradoras nas eleições de 2014, segundo 
reportagem do jornal Valor Econômico e como relator do projeto de lei do Novo Marco 
Regulador do setor mineral é sensato pensar que representa estas empresas e seus interesses. 
O valor recebido por Leonardo Quintão corresponde a R$ 1.030,00 milhão, segundo o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referente à segunda prestação de contas parcial com 
valores declarados até 02 de setembro de 2014.
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crescimento econômico ao país e, por consequência, seu desenvolvimento, 
mas, por outro lado, traz o empobrecimento das populações atingidas 
por estas obras, muitas vezes pela perda ou destruição de seus territórios  
e consequentemente pela desarticulação dos meios de vidas dessas popu-
lações impactadas por tais empreendimentos. 

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a Lei nº 
13.540 de 18 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017a), que regulamenta a 
CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, 
a Lei nº 13.575 de 26 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017b), que cria 
a Agência Nacional de Mineração e extingue o Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DPNM) e o Decreto nº 9.406 de 12 de junho de 
2018 (BRASIL, 2018) que regulamenta o Decreto-Lei nº 227 de 1967 
(atual Código da Mineração) e apontar a conduta governamental brasileira 
sob as questões ambientais e sociais em meio aos desastres ambientais 
ocorridos com o rompimento da barragem de Fundão no município de 
Mariana em Minas Gerais e da Barragem I no município de Brumadi-
nho, também em Minas Gerais. Para realizar esta tarefa, o texto apresenta 
primeiramente uma breve discussão sobre o cenário mineral brasileiro, 
após são descritos alguns dados sobre o rompimento das barragens no 
Estado de Minas Gerais para, por fim, trazer algumas considerações sobre 
a justiça ambiental envolta na confecção das normas para o setor mineral 
brasileiro, principalmente no governo do presidente Michel Temer, que 
são as normas em evidência.

Como aporte metodológico foi realizado um levantamento de infor-
mações junto ao Poder Executivo e Legislativo, mais especificamente nos 
sites da Presidência da República e Câmara dos Deputados para análise 
documental do Decreto nº 9.406/18 (BRASIL, 2018) e do PL 5.807/13 
(Brasil, 2013). Também foi realizada a análise documental do Plano Nacio-
nal da Mineração (PNM) (BRASIL, 2011). Por conseguinte, foi feita uma 
revisão bibliográfica sobre os temas à luz da justiça ambiental, buscando 
autores que são referência nesta temática, como Acserald (2009), Hercu-
lano (2004), Pádua (2004), Malerba (2012), Leroy (2011) e Alier (2017). 

2 NORMAS MINERÁRIAS NO ESTADO BRASILEIRO

As tratativas e negociações sobre uma mudança no cenário mineral 
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brasileiro são consolidadas no estudo parlamentar do Ministério de Minas 
e Energia (MME), intitulado Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM) 
– Geologia, Mineração e Transformação Mineral que foi concluído no ano 
de 2011 e traz a formulação de políticas a serem desenvolvidas pelo MME 
no sentido de promoverem a gestão dos recursos públicos em matéria 
mineral e energética para os próximos vinte anos, visando a governança 
pública eficaz, a agregação de valor e adensamento do conhecimento por 
todas as etapas do setor mineral e sustentabilidade. Visível está, na leitura 
dos objetivos do PNM, que a produção e competitividade no mercado 
mundial do setor mineral com vistas ao desenvolvimento econômico capi-
talista é a prioridade do governo e seu ponto de maior interesse.

Assim, de acordo com dados do PNM, “O setor mineral – que com-
preende as etapas de geologia, mineração e transformação mineral – é a 
base para diversas cadeias produtivas. O documento destaca que o setor 
contribui com 4,2% do PIB e 20% do total das exportações brasileiras, 
gerando um milhão de empregos diretos, o equivalente a 8% dos empregos 
da indústria. O País destaca-se internacionalmente como produtor de 
nióbio, minério de ferro, bauxita, manganês e vários outros bens minerais.” 
(PNM, 2011, p. 14). E ainda, que a economia brasileira no ano do estudo 
projetava um crescimento em média, 5,1% ao ano e a economia mundial 
3,8%. Por isso, um dos argumentos de modernizar a legislação minerária 
estaria na possibilidade de criar uma legislação moderna e condizente 
com esse cenário.  

Os estímulos para construção desse plano e para alteração da legis-
lação vigente vieram na euforia do que foi definido como boom mineral 
iniciado sobretudo, nas primeiras décadas do século XXI. No Brasil esse 
boom foi classificado como o aumento significativo das cifras arrecada-
das em relação à exploração de minérios, aguçando o Estado brasileiro 
a fomentar o setor, induzindo investimento em setores estratégicos da 
economia, principalmente nos setores de transporte e energia. Aliadas ao 
Estado como indutor do desenvolvimento, as empresas privadas, nacionais 
e transnacionais do setor mineral, fortalecem sua posição no território bra-
sileiro com a concentração de capitais através da exportação de minérios. 

Nesse contexto autores como Magno (2017), apontam que o boom 
mineral foi um processo econômico importante para o Estado brasileiro e 
o PNM veio com a finalidade de “ajustar” a política à economia do setor. 
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Em complementariedade a este momento de boom mineral e a 
emergência de novas propostas para o setor mineral, entra em cena uma 
proposta legislativa com o Projeto de Lei 5.807/13, a fim de atualizar o 
Código da Mineração em vigor e promover as mudanças socioeconômicas 
no Estado brasileiro que o governo espera com o setor mineral. 

Esta proposta é demarcada no cenário político como o Novo Marco 
Regulatório para a Mineração e traz consubstanciado novas regras para a 
mineração em relação a fatores estratégicos para a atuação do governo e 
sua relação com as grandes empresas mineradoras, quais sejam: primeiro 
apresentar normas processuais diferenciadas para a obtenção da licença de 
lavra; segundo, implementar a transformação do Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral (DNPM) na Agência Nacional de Mineração; 
terceiro, estabelecer uma nova fórmula de cálculo e cobrança dos royal-
ties da exploração mineral, a denominada Compensação Financeira pela 
exploração de Recursos Minerais - CFEM . 

Nesse período do chamado boom mineral estávamos, no Brasil, sob 
o governo do Partido dos Trabalhadores, com as presidências de Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (2003 a 20165), sucessivamente. 
Os governos Lula e Dilma se aproximaram do que autores como Gudy-
nas (2012) classificam como neoextrativismo, ou no caso dos governos 
de esquerda de um neoextrativismo progressista6. Esse modelo utilizado 
por Gudynas nos ajuda a entender que o neoextrativismo consistiria em 
fomentar os investimentos em atividades que removem grande volume 
de recursos naturais, seja por meio da mineração ou da agricultura de 
monocultura, como é o caso do Brasil, com intuito de arrecadação de 
impostos para direcionar investimentos em programas sociais, com parte 
da renda destas atividades. Entretanto, essa perspectiva deixa de fora o 
debate dos impactos provocados por essas atividades sobretudo, no que diz 
respeito às populações atingidas e impactadas por tais empreendimentos. 
5 Em meados de 2016, Dilma Roussef sofre o processo de impeachment, sendo afastada 
da Presidência no mês de maio de 2016 por decisão do Senado Federal, momento em que 
o vice-presidente Michel Temer assume interinamente. Em agosto de 2016 o processo 
de impeachment é concluído com o afastamento definitivo da então presidenta Dilma 
Roussef da Presidência da República.
6 Segundo Gudynas (2011), os governos chamados progressistas praticam estratégias 
extrativistas, mas não são idênticas às do passado, por isto é necessário falar de um neoex-
trativismo progressista. Nestes governos, o Estado assume papéis mais ativos e, em vários 
casos, se alimenta de vários programas de luta contra a pobreza, mas seguem com base em 
estilo de alto impacto social e ambiental.
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(MILANEZ; COELHO e WANDERLEY, 2017).
E, como aludido acima, neste momento de boom no setor mineral, 

surge a proposta de um Novo Marco Regulatório Minerário com o PL 
5.807/13, que procura redirecionar a forma de exploração desses recursos, 
entretanto, esse novo PL, tem alguns pontos a serem considerados pois 
comprometem os direitos socioambientais e econômicos das populações 
atingidas pelos empreendimentos advindos das atividades minerárias, 
dentre os quais podemos destacar a não objetividade no texto do projeto 
de lei sobre os compromissos do minerador para com o meio ambiente e as 
comunidades afetadas, levando-se em consideração a legislação ambiental 
e trabalhista; mudança na forma de cálculo da compensação financeira 
pela exploração de recursos minerais (CFEM); autorização para ativida-
des minerárias em área de Unidades de Conservação, terras indígenas e 
quilombolas é transferida do Poder Legislativo para a Agência Nacional 
da Mineração, sob a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia 
e isto esvazia o poder do Estado sobre as riquezas minerais e coloca em 
situação de fragilidade esses territórios e as comunidades que neles vivem. 

Segundo Malerba (2012), a proposta de um novo marco regulatório 
para as atividades minerais no país de um lado visa ampliar e intensificar 
a exploração mineral, respondendo ao atual momento de aumento de 
preços dos minérios e, de outro lado, pretende aumentar a participação do 
Estado nos resultados econômicos gerados pela mineração. No entanto, “o 
Estado não tem sido capaz de alterar o peso das heranças patrimonialistas e 
excludentes sobre o controle dos recursos naturais e a distribuição desigual 
dos impactos negativos da exploração desses recursos sobre populações 
historicamente vulnerabilizadas” (MALERBA, 2012, p. 11).

Diante dessas questões colocadas para o Novo Código que não foram 
apresentadas para um amplo debate com a sociedade, o PL dava indício que 
sua aprovação seria fácil, entretanto, em novembro de 2015, as discussões e 
análise sobre o Novo Marco Regulatório da Mineração foram paralisadas 
quando ocorreu o maior desastre socioambiental da história brasileira, com 
o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco com sede 
no município de Mariana - MG, controlada pela Vale S.A. e pela BHP 
Billiton. Naquele momento o Congresso sentiu que era o momento de 
recuar e o projeto de lei deixou de ser uma urgência constitucional, por ora.

No entanto, com a conjuntura favorável a partir do Impeachment 
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em meados do ano de 2016 uma abertura para o desdobramento do Novo 
Código por meio de portarias, decretos e medidas provisórias vão encon-
trar um terreno fértil na gestão do Presidente Michel Temer. Essa fase 
recente da mineração é apresentada por autores como Milanez, Coelho e 
Wanderley (2017), como uma visão mais agressiva junto aos recursos mine-
rais pautada no extrativismo mineral voltados para exportação em larga 
escala. Essa nova guinada da exploração mineral brasileira, nos permite 
apontar que a partir do governo do Presidente Temer, o Estado intensifica 
seu posicionamento na abertura de capitais e investimentos externos e 
seria um governo menos sensível as questões sociais e ambientais do tema. 

Para isso, o governo, publicou três medidas provisórias, a saber: 789, 
790 e 791, de 26 de julho de 2017, (BRASIL, 2017c, d, e) que ficaram 
conhecidas como as Medidas Provisórias da Mineração, com o intuito de 
alterar vários pontos do Código da Mineração de 1967 e leis afins. As MP’s 
de nº 789 e 791 foram convertidas nas Leis 13.540, de 18 de dezembro de 
2017 (BRASIL, 2017a), e 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (BRASIL, 
2017b), respectivamente. E para corroborar o fatiamento das normas para 
o setor mineral, em 12 de junho de 2018, o governo publicou o Decreto 
nº 9.406 (BRASIL, 2018), que regulamenta o Código da Mineração de 
1967 vigente7. Podemos afirmar que, no governo Temer, a construção 
de um novo Código Mineral se deu por meio de instrumentos diversos, 
como portarias, medidas provisórias e decretos, que são menos sensíveis 
ao controle e pressão social.

A política mineral brasileira no governo do presidente Temer inten-
sificou os interesses e ganhos do setor privado produtivo e ainda do capital 
rentista e para isto não mediu esforços no sentido de legislar através de 
decretos, medidas provisórias e portarias as modificações para o setor 
mineral brasileiro, esvaziando o projeto de lei de um novo marco regula-
tório para o setor como fora proposto em 2013.   

O Decreto 9.406/18 que regulamenta o Código da Mineração de 
1967 faz parte do Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasi-
leira iniciado em julho de 2017 com a publicação das três medidas provi-
sórias da mineração que resultaram em duas leis ordinárias para criação da 
Agência Nacional da Mineração e para alteração na forma de cobrança da 
7 O Código da Mineração de 1967 seria atualizado pelo Projeto de Lei 5.807/13 que está 
parado na Câmara dos Deputados. O intuito inicial era o Novo Marco Regulatório da 
Mineração elaborado pelo Poder Legislativo, ainda no governo de Dilma Roussef.
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compensação financeira pela exploração dos recursos minerais (CFEM). 
A medida provisória de nº 790/17 que perdeu sua vigência em novembro 
de 2017 porque não foi apreciada pela Câmara e pelo Senado em tempo 
hábil familiariza vários de seus dispositivos com o Decreto em análise, a 
exemplo do art. 22 da MP 790/17 que é o mesmo art. 22 do Decreto nº 
9.406/18 que define sobre o alvará de pesquisa para mineração.

Portanto, resta claro que a política mineral conduzida pelo governo 
do presidente Temer trouxe inúmeros prejuízos às populações tradicionais 
e indígenas que sofrem os impactos das suas medidas, podendo perder as 
bases de reprodução socioeconômica dado o caráter de controle e reor-
ganização do espaço que a dinâmica mineral impõe aos territórios. Desta 
feita, não está comtemplado na nova regulamentação do Código da Mine-
ração os princípios da justiça ambiental e a preocupação com as normas 
de direito ambiental brasileiro. Sendo assim, os prejuízos e os riscos em 
relação aos danos ambientais no caso da atividade minerária exploratória 
continuam sem reparação pelas grandes mineradoras e são suportados 
pelas comunidades atingidas e por sua população. Desta feita, os impactos 
sociais também são relegados aos atingidos pelo rompimento das barragens 
e o Estado continua permitindo tamanho descaso e omissão legislativa.

3 OS DESASTRES DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS: IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS

A abordagem que fazemos neste artigo sobre os “desastres-crimes” 
que ocorreram no Estado de Minas Gerais nos anos de 2015 e 2017 está 
direcionada a demonstrar como as atividades de mineração são capazes de 
causar impactos ambientais e sociais nos lugares de atuação da exploração 
mineral e seu entorno e como não há uma efetividade das nossas leis e 
atuação governamental para coibir tais situações. 

Empreendimentos minerários devem observar para o início de suas 
atividades e continuidade delas o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para evitar os possíveis impactos. 
No entanto, quando estas normas são desrespeitadas e não são estudadas 
da forma correta, as medidas de prevenção e precaução falham. 

E, infelizmente, nos dois casos que ora apresentamos, a consequên-
cia principal dos desastres está, principalmente, na estrutura precária de 
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algumas instalações e falta de manutenção constante para evitar o risco 
de acidentes. Muitas vezes, a falta de fiscalização pelos órgãos competen-
tes ajudam no problema e nossas leis minimizam a responsabilidade das 
empresas, possibilitando “um mar de lama” em muitas situações. 

3.1 ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – MARIANA 
– MG

O desastre de Mariana que ocorreu em 05 de novembro de 2015, no 
distrito de Bento Rodrigues (município de Mariana – MG), causado pelas 
mineradoras Samarco, Vale e BHP Billinton foi um dos maiores desastres 
socioambientais já ocorridos no Brasil e também o mais longo, pois há mais 
de três anos pessoas atingidas não têm uma renda digna, sofrem a angústia 
de não ter certeza de que a água que bebem poderá lhes causar doenças no 
futuro e as que perderam a própria casa estão vivendo em moradias tempo-
rárias aguardando o reassentamento. Este desastre que devastou a Bacia do 
rio Doce ainda carece de muitas resoluções e os governos federal e estadual 
deixaram a cargo da Fundação Renova, criada pelas três mineradoras, as 
determinações sobre as pessoas atingidas, as especificações sobre os termos 
das reparações pecuniárias, as definições sobre os destinos dos rejeitos e 
de todos os outros danos causados pelo desastre, como interrupção do 
abastecimento de água; prejuízos à agricultura local; assoreamento dos 
rios e mortandade de peixes e outros organismos aquáticos. 

Além dos prejuízos ambientais, ficaram os prejuízos sociais que 
também não foram solucionados de forma digna até hoje, pois o desastre 
ocasionou a morte de moradores dos distritos atingidos e modificou a vida 
e o cotidiano da população residente naquela região, afetando também a 
continuidade do modo de vida levado pelos povos e comunidades que ali 
viviam. Após o desastre houve o comprometimento da economia regional, 
destruindo a agricultura, o comércio, as atividades pesqueiras e a pecuária 
nas cidades afetadas. 

Os impactos sociais são de suma importância, pois muitas famílias 
sofreram o prejuízo de perderem suas casas e, algumas, de forma mais 
grave, perderam seus familiares e o seu trabalho. E, infelizmente, as normas 
jurídicas vigentes e as novas normas que consubstanciam o novo marco 
regulatório da mineração não estão amenizando o processo doloroso de 
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recuperação social e ambiental. Há que se criar novas alternativas para 
o desenvolvimento econômico e social das pessoas que foram afetadas 
diretamente e indiretamente pelo rompimento da barragem.

3.2 ROMPIMENTO DA BARRAGEM I – BRUMADINHO – MG

Em 29 de janeiro de 2019, após pouco mais de três anos do desastre 
em Mariana – MG, outro desastre e “mar de lama” acometeu o Estado de 
Minas Gerais, na cidade de Brumadinho. A Barragem I, da mina Córrego 
do Feijão da mineradora Vale S/A rompeu-se e destruiu a comunidade 
próxima e construções da própria mineradora, deixando um “mar de lama” 
com mortes, prejuízos ambientais e sociais novamente.

No mês de maio de 2019, autores do grupo Poemas da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, concluíram um relatório intitulado Minas não há 
mais: avaliação dos aspectos econômicos e institucionais do desastre da 
Vale na bacia do rio Paraopeba e concluíram que ainda há muito a fazer 
quando se trata de legislação a respeito da mineração e seus impactos no 
Brasil.

Os autores do grupo Poemas, Bruno Milanez, Lucas Magno, Rodrigo 
S. P. Santos, Tádzio P. Coelho, Raquel Giffoni Pinto, Luiz J. M. Wanderley, 
Maíra S. Mansur, Ricardo J. A. F. Gonçalves, argumentam que quando 
grandes corporações extrativas, como a Vale S.A., obtêm um grau de poder 
desproporcional sobre outros agentes (Estado, trabalhadores e comuni-
dades), as instituições de controle deixam de funcionar adequadamente, 
o que tende a aumentar o risco de ocorrência de grandes desastres, como 
o que ocorreu em Brumadinho, na bacia do rio Paraopeba, pois tal poder 
pode ocasionar mudanças na própria legislação, flexibilizando as normas de 
controle ambiental como o licenciamento ambiental no caso de empreen-
dimentos de grande porte, como são os empreendimentos minerários.

Esse poder desproporcional sobre os formuladores de políticas públi-
cas resultou em uma significativa redução no rigor dos processos de licen-
ciamento ambiental em Minas Gerais. Assim, a Lei nº 21.972/2016 e o 
Decreto Estadual nº 47.042/2016 criaram, dentro da estrutura ambiental 
do estado, a Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI), que teria 
o papel de analisar processos de licenciamento de empreendimentos con-
siderados prioritários. Nesse contexto, a SUPPRI foi criada com o poder 
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de interferir diretamente no licenciamento de determinados projetos, em 
especial naqueles considerados de interesse do governo estadual. Outra 
mudança importante no processo de licenciamento foi a possibilidade de 
unificar o Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT) para empreendimen-
tos de grande e médio potencial poluidor, que separava o licenciamento 
em três fases (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Opera-
ção), em apenas uma única fase, por meio do Licenciamento Ambiental 
Concomitante (LAC).

De acordo com Milanez et al (2019):

O desastre ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019 em Brumadinho (MG), 
provocado pela Vale S.A., remete, mais uma vez, a um evento catastrófico 
da atividade de mineração no Brasil. A onda de rejeitos ceifou mais de 200 
vidas, desabrigou outras centenas de pessoas e resultou em sérias violações a 
direitos humanos, ambientais, individuais, coletivos, materiais e morais. As 
causas e impactos socioambientais desse desastre estão sendo investigados 
pelos órgãos competentes, os responsáveis precisam ser punidos e a socie-
dade necessita realizar um debate crítico a respeito do modelo de mineração 
brasileiro. Essa última tarefa não é simples e exige que seja executada em 
toda a sua complexidade, buscando compreender, entre outras questões, o 
poder do setor mineral sobre o Estado brasileiro, o papel (e a dependência) 
da mineração nos (dos) municípios, o processo de licenciamento ambiental 
de empreendimentos minerários e seus efeitos socioambientais (Milanez 
et al, 2019, p. 17).

Desse modo, uma das implicações do desastre da Vale na bacia no 
rio Paraopeba foi a repercussão nacional e internacional, provocando pro-
blematizações e debates a respeito do modelo de mineração predatório 
no país.

No entanto, Milanez et al (2019), analisa que algumas modificações 
na legislação, no Estado de Minas Gerais, foram introduzidas após o rom-
pimento da Barragem I, como Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 
2.765/2019, a Resolução ANM nº 4/2019 e a Lei Estadual 23.291/2019. 
Mesmo assim, apresentam algumas divergências entre si e são bastante 
tímidas frente ao enorme desastre e sofrimento que mais uma vez a Vale 
ocasionou com sua negligência e poder frente ao Estado. 

4 JUSTIÇA AMBIENTAL E AS NORMAS PARA O SETOR 
MINERAL
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Segundo Schüler, Lima e Pontes (2011), é clara a necessidade de 
mudança e adequação da legislação minerária brasileira ao novo cenário de 
Estado promovido pela Constituição Federal de 1988. No entanto, estas 
mudanças dizem respeito ao que se afirma historicamente, de que o setor 
mineral ocupa posição de destaque no cenário econômico nacional. Desde 
o ciclo do ouro até a recente exploração das abundantes jazidas de minério 
de ferro, o setor tem fornecido matérias-primas indispensáveis não apenas 
ao parque industrial interno, como também ao de outros países. A riqueza 
mineral brasileira é destacada por todos. E, assim, promover a melhoria 
no setor mineral e sua adequação ao cenário mundial de exploração de 
riquezas naturais é promover o aumento da arrecadação estatal com as 
receitas advindas da exploração mineral e dinamizar o pátio minerário 
com a exploração por empresas estrangeiras.

Os estudos sobre o Novo Marco Legal da Mineração que foram 
promovidos, sobretudo, pelo Congresso Nacional, não corroboram a ideia 
de justiça ambiental para consubstanciar a necessidade de mudança do 
aparato legislativo da mineração. Muito que se fez foi apresentar diretrizes 
em relação à governança pública eficaz; agregação de valor e adensamento 
de conhecimento e sustentabilidade (PNM-2030).

Nesse contexto podemos refletir que o pensamento político econô-
mico brasileiro acerca das questões ambientais, estaria associado a uma 
perspectiva modernizadora desse setor, podendo ser classificada como 
Modernização Ecológica, ou seja, um termo usado para designar uma 
série de estratégias de cunho neoliberal diante o impasse ecológico, mas 
que não comtempla a questão da desigualdade social. E, assim, o cres-
cimento econômico deve estar conciliado com as questões ambientais, 
mas amparado à adaptação tecnológica, ao livre mercado, o que esvazia o 
debate político de questões como concentração de benefícios nas mãos de 
poucos, a destinação desproporcional dos riscos ambientais para os mais 
pobres e grupos étnicos (ACSERALD et al, 2009).  

Esse pensamento conduz ao entendimento de que os objetivos estra-
tégicos e as ações do Plano Nacional da Mineração-2030 estão consubs-
tanciados na “necessidade e relevância diante das previsões de produção, 
investimentos e geração de empregos durante o período de sua vigência” 
(PNM, 2011, p. 15).

Desta forma, é possível perceber que o tratamento da justiça 
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ambiental não está comtemplado na justificativa para modificações na 
legislação minerária e este é um ponto crucial que deve ser avaliado e ser 
fazer constante nos estudos e alterações legais. 

No Brasil, os estudos e a prática de experiências em justiça ambiental 
têm sido desenvolvidos por entidades associativas articuladas na Rede Bra-
sileira de Justiça Ambiental, criada em 2001, que reúne representações de 
diferentes movimentos sociais, ONGs, pesquisadores de diferentes regiões 
do Brasil, além de um certo número de pesquisadores e representantes do 
movimento de Justiça Ambiental dos EUA. Jean Pierre Leroy (2011) cita 
a Declaração de princípios da Rede Brasileira de Justiça Ambiental para 
definir o que se pode entender por justiça e injustiça ambiental:

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual socie-
dades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior 
carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa 
renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, 
aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. Por 
justiça ambiental, ao contrário, designamos o conjunto de princípios e 
práticas que:

a - asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, 
suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negati-
vas de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas fede-
rais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas;
b - asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos 
ambientais do país;
c - asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos 
ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de riscos 
ambientais, bem como processos democráticos e participativos na defi-
nição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito;
d - favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 
sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção 
de modelos alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democra-
tização do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. 
(LEROY, 2011, p.1) 

A luta por justiça ambiental tem mantido a resistência do povo brasi-
leiro em meio a tantas adversidades de seus governantes em relação ao meio 
ambiente e à possibilidade de vida no seu território, com a permanência 
da diversidade cultural e social, expressa pela quantidade de nomes com 
os quais se fala da população interiorana: povos indígenas, quilombolas, 
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açorianos, caiçaras, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, extra-
tivistas, seringueiros, quebradeiras de babaçu, coletores de castanha ou de 
caju, geraizeiros, jusanteiros, colonos, sertanejos, pequenos produtores, 
camponeses. A cada um deles, correspondem formas distintas de manter, 
manejar, cuidar da biodiversidade e dos ecossistemas.

Estes grupos dão sentido e concretude ao artigo 225 da Constitui-
ção Federal de 1988, que dispõe: “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). Neste sentido, retomemos o ensinamento em Acserald 
et al (2009), de que:  

A noção de justiça ambiental implica, pois, o direito a um meio ambiente 
seguro, sadio, e produtivo para todos, onde o meio ambiente é considerado 
em sua totalidade, incluindo suas dimensões ecológicas, físicas construídas, 
sociais, políticas, estéticas e econômicas. Refere-se, assim, às condições em 
que tal direito pode ser livremente exercido, preservando, respeitando e 
realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, a dignidade 
e a autonomia das comunidades. A noção de justiça ambiental afirma, por 
outro lado, o direito de todo trabalhador a um meio ambiente de trabalho 
sadio e seguro, sem que ele seja forçado a escolher entre uma vida sob o 
risco e o desemprego. Afirma também o direito dos moradores de estarem 
livres, em suas casas, dos perigos ambientais provenientes das ações físico-
-químicas das atividades produtivas (ACSERALD et al, 2009, p. 16-17).

Esta concepção de Acserald et al (2009) nos remete ao Ecologismo 
dos Pobres do professor Martínez Alier, quando ele protagoniza que hoje, 
existe uma exploração da natureza sem precedentes e que a quantidade de 
recursos necessários à produção contemporânea permite a ampliação do 
velho e atual intercâmbio entre países dotados de tecnologia para produzir 
e outros que se integram a eles como fornecedores de elementos naturais, 
como é o caso do Brasil.

Martínez Alier ressalta em seu livro que o enfrentamento constante 
entre meio ambiente e economia, leva os estudiosos à pretensão de “levar 
a natureza em consideração” (2017, p. 15) não apenas nos aspectos eco-
nômicos, mas com ênfase nos termos físicos e sociais. Aproximar estas 
questões é uma forma de não atribuir valores desiguais a questões que estão 
no mesmo patamar de valores, como aqueles dispostos na Constituição 
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Federal de 1988 e que são artigos fundamentais sobre o meio ambiente, 
a justiça social, a participação democrática da sociedade civil, a função 
social da propriedade. 

E, assim, o professor Martínez Alier impulsiona a análise sobre a 
desproporcionalidade dos impactos gerados pela exploração dos recursos 
naturais e sua motivação econômica, seja nos países desenvolvidos, seja 
nos países em desenvolvimento. Desta forma, a justiça ambiental deve-
ria ser um dos pilares essenciais da formulação do Decreto nº 9.406/18. 
Mas a justiça ambiental e seus princípios não foram contemplados nos 
dispositivos deste Decreto, ficando à mercê os ensinamentos dos autores 
supracitados. Infelizmente, o Decreto, como norma fundamental para o 
setor minerário brasileiro apenas reforça a expansão de atividades extra-
tivas, no caso, os minérios, cujos custos sociais e ambientais têm gerado 
exclusão e miséria. E comtempla, acima de tudo os interesses das grandes 
empresas mineradoras e a abertura de capital para a exploração mineral 
no território brasileiro.

A aprovação e publicação do novo Decreto que regulamenta o 
Código da Mineração sem um amplo debate com a sociedade brasileira 
acontece num momento em que o país tenta digerir o que aconteceu com o 
crime socioambiental provocado pelo rompimento em novembro de 2015 
da barragem de rejeito de minério da empresa Samarco em Mariana-MG, 
que deixou 19 mortos e um rastro de destruição em uma das principais 
bacias (rio Doce) hidrográficas do Sudeste brasileiro. Essa conduta polí-
tica e estratégia da mineração no Governo do presidente Temer implica 
em um distanciamento com setores estratégicos na luta pelos direitos das 
populações impactadas pela mineração, reforçando as críticas sobre a forte 
influência que políticos financiados pelas mineradoras têm sobre as normas 
que regulamentam o setor mineral.

No corpo do Decreto, as medidas são tomadas como alavancas 
ao crescimento econômico e tendem a configurar uma marcha para o 
crescimento impulsionando a exploração mineral, sem, contudo, atentar 
para os direitos das minorias e discuti-los no teor da norma, pois que 
em nenhum momento o Decreto se refere às populações impactadas e a 
medidas de justiça ambiental que configurem direitos a estas populações, 
apesar de fazer menção à responsabilidade do minerador pela recuperação 
de áreas degradadas pela atividade minerária (art. 5º, § 2º do Decreto) e 
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pela imposição de sanções por infrações administrativas, como é o caso 
da aplicação de multas, conforme redação dos arts. 52 e 53 do Decreto. 

No entanto, em relação à aplicação de multas, com o novo Decreto, 
o valor máximo desta penalidade às empresas mineradoras foi fixado em 
R$ 3.293,90 (três mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos). 
Este valor é irrisório quando se trata de cifras bilionárias de arrecadação 
com a exploração mineral por parte das empresas, sejam nacionais ou 
estrangeiras. A aprovação deste valor máximo por parte do Poder Exe-
cutivo é absurda e reforça a análise de que com este Decreto o governo 
quer permitir a exploração mineral a qualquer custo e não importa quem 
vai pagar a conta deste procedimento predatório dos recursos minerais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do artigo, buscou-se sistematizar os principais problemas 
relacionados com a política mineral iniciada no Governo do presidente 
Temer com a publicação recente das novas normas sobre mineração no país 
que regulamentam o Código da Mineração vigente fazendo uma análise à 
luz da justiça ambiental. Torna-se visível que o Brasil parece construir um 
novo modelo de crescimento e inserção internacional no que diz respeito à 
extração mineral. E, nesta nova fase do governo, o extrativismo mineral em 
larga escala para exportação deverá se manter central e o direcionamento 
das políticas à luz da justiça ambiental está cada vez mais distante. 

Dessa forma, entende-se que a mudança no direcionamento da 
política mineral brasileira está inserida na estratégia mais ampla do 
governo de fortalecer os interesses e ganhos do setor privado produtivo 
e, principalmente, do capital rentista, as custas das riquezas nacionais e 
da desestruturação dos modos de vidas de milhares de famílias atingidas 
por empreendimentos minerários.

E, neste cenário, os movimentos sociais e as populações tradicionais e 
indígenas são relegados a segundo plano e não aparecem nos debates sobre 
os direitos aos territórios e direitos básicos de reprodução de seus modos 
de vida. E, é necessário reverter esta situação, tornando o povo brasileiro 
protagonista na direção da política mineral brasileira. A condução política 
do projeto mineral no governo brasileiro nos leva a crer que a opção é o 
crescimento econômico com menor participação estatal e maior imposição 
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de mercado, com privilégios. 
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1 INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais globalizado é natural que o comércio 
opere por meio de um sistema que promova a quebra das fronteiras a fim de 
que o capital possa deslocar-se e instalar-se em países que melhor convêm 
aos interesses empresariais os quais, via de regra, limitam-se à maximização 
do lucro. A perseguição desmedida dos ganhos econômicos faz desaparecer 
toda e qualquer preocupação com valores ou interesses extrafinanceiros. 
Daí porque diz-se que a maior parte das violações ambientais perpetradas 
na conjuntura empresarial é motivada pela radicalização do pensamento 
capitalista que, em última instância, culmina na “mercantilização de todas 
as coisas” (MORIN; KERN, 2003). Evidente que os recursos naturais não 
ficaram alheios a essa situação. 

A Convenção Internacional sobre o Meio Ambiente, também 
conhecida como Conferência de Estocolmo, promovida pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), em 1972, foi um marco na conservação 
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do ambiente, posto que, a partir daí, a proteção ambiental tornou-se um 
dos pilares na edificação de uma nova ordem internacional. 

Difundiu-se a ideia de que toda política ambiental deve procurar 
equilibrar e compatibilizar as necessidades de industrialização e desen-
volvimento com as de proteção, restauração e melhora do ambiente. Tal 
ideia ganhou o nome de desenvolvimento sustentável e, como se verá, tor-
nou-se expressão amplamente empregada para definir situações em que 
se pretende promover a busca da satisfação das necessidades do presente, 
sem comprometer os recursos equivalentes de que necessitarão no futuro 
as outras gerações. 

Assim, uma das marcas do mundo dito globalizado é justamente 
o imenso desafio de tomar decisões no presente, tentando controlar os 
riscos futuros (CARVALHO, 2013, p. 3).  Muito embora seja possível 
entender o risco através das noções de probabilidade, futuro e incerteza, 
conceituá-lo de forma objetiva mostra-se inoportuno, em primeiro lugar 
porque o risco pode ser alterado em função do tempo e do contexto em 
que se apresenta e, em segundo lugar, porque a formulação única poderia 
ser generalizada e tendenciosa, simplificando um conceito cuja natureza 
é essencialmente complexa (SIVINI, 2016, p. 111). De toda sorte, fato é 
que, os riscos próprios da modernidade avançada se originam também no 
processo de tomada de decisão, configurando a necessidade de uma res-
ponsabilidade (accountability) social. Deste modo, as pessoas, as empresas, 
as organizações estatais e os políticos são todos responsáveis pelos riscos 
gerados (BECK, 2002, p. 78). Contudo, não se duvida que compatibilizar 
o almejado progresso econômico das empresas com a proteção ambiental 
é um processo altamente complexo.

Por tal razão, a relação entre as empresas e a proteção dos direitos 
humanos, dentre os quais o ambiente, fez surgir no âmbito das Nações 
Unidas, o aparecimento de uma agenda global em direitos humanos e 
empresas. Em linhas gerais, o que se verificou ao longo do processo foi a 
prevalência de iniciativas voluntárias, com objetivo primordial de promo-
ver a adoção, em práticas empresariais, de regramentos e princípios sobre 
direitos humanos, sem, contudo, vincular os Estados ou as transnacionais. 
Seguindo esta preponderância, destaca-se de modo mais específico o docu-
mento assinado durante a 70ª sessão da Assembleia Geral da ONU, ocor-
rida nos dias 25 a 27 de setembro de 2015, em Nova Iorque, denominado 



| 135 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

“Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável”.
A nova agenda global trouxe entre os principais objetivos a conser-

vação e o uso sustentável dos oceanos, da atmosfera e da biodiversidade, 
e também guia esforços em termos de educação, moradia, segurança ali-
mentar, prestação de serviços básicos, desenvolvimento urbano, proteção 
social e gestão de riscos de catástrofes (NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Estabeleceu-se, portanto, um programa a ser realizado entre os anos 
2016 e 2030, por todos os países e partes interessadas, atuando em parce-
ria colaborativa. Para tanto, foram fixados 17 (dezessete) objetivos para 
o desenvolvimento sustentável (ODS), além de 169 (cento e sessenta e 
nove) metas relacionadas. Dentre estas, a de número 67 (sessenta e sete) 
merece especial relevância para o presente estudo, porquanto reconhece o 
setor empresarial como o grande responsável pela efetividade dos objetivos 
propostos, haja vista ser um dos principais impulsionadores da produtivi-
dade, do crescimento econômico e da criação do emprego e, ainda, aponta 
a necessidade de agirem em conformidade às iniciativas internacionais e, 
de modo mais particular, aos Princípios Orientadores sobre Empresas e 
Direitos Humanos.

Em linhas gerais, os chamados Princípios Orientadores (PO´s) pre-
veem a realização, no âmbito empresarial, de um processo de auditoria 
chamado de “due diligence”3 (devida diligência) que tem por objetivo 
identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como as empresas abordam 
os impactos sobre os direitos humanos (UNITED NATIONS, 2011).

Neste sentido, o desenvolvimento da pesquisa proposta deu-se em 
uma função lógico-sistemática. Para tanto, fez-se uma pesquisa explorató-
ria, com a utilização de revisão bibliográfica, com o escopo de se demons-
trar a possibilidade de aplicação do procedimento de “due diligence” na 
esfera ambiental. Fazendo uso do método descritivo, o artigo ocupar-se-á, 
em um primeiro momento, em tecer um breve panorama histórico da 
agenda global das Nações Unidas em direitos humanos e empresas, tra-
zendo considerações acerca de algumas das principais iniciativas dentre 
as quais menciona-se, de modo particular, os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e a “Agenda 2030 
para desenvolvimento sustentável”.
3 Optou-se pela utilização do termo original em inglês “due diligence”, conferindo-lhe, 
contudo, tratamento de substantivo masculino, haja vista que, nos termos dos Princípios 
Orientadores da ONU, trata-se de “processo” peculiar de auditoria.
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Em um segundo momento, valendo-se do método dedutivo e, por-
tanto, partindo das generalizações constantes nas iniciativas das Nações 
Unidas (de modo especial o conteúdo dos PO´s e “Agenda 2030”), espe-
ra-se demonstrar que o “due diligence” em direitos humanos, tal como 
apresentado pelos Princípios Orientadores da ONU, desponta como um 
importante mecanismo de proteção ambiental, porquanto determina que 
os impactos potenciais devem ser respondidos com medidas de prevenção 
ou mitigação de efeitos e, ainda,  porque esse tipo de auditoria não se 
limita a identificar e gerenciar riscos importantes para a própria empresa, 
exigindo a inclusão de riscos para todo e qualquer titular de direitos – não 
se excluindo, obviamente, a temática ambiental, em que pese a natureza 
difusa do bem jurídico.

2 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A “AGENDA 2030 
PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” DAS NAÇÕES 
UNIDAS

A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao Desenvolvi-
mento de 1986 conceitua o desenvolvimento como um processo econô-
mico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incre-
mento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com 
base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e 
na distribuição justa dos benefícios daí resultantes (UNITED NATIONS, 
1986).

Em que pese o termo “desenvolvimento sustentável” seja costumei-
ramente repetido em trabalhos científicos e documentos oficiais das mais 
diversas nações, fato é que o significado da expressão está longe de ser con-
senso, existindo discussões calorosas a respeito de quais seriam os objetivos 
e contribuições práticas desse dito desenvolvimento.

No âmbito do direito internacional, o termo foi utilizado formal-
mente pela primeira vez no início dos anos 80, após a ONU ter retomado 
o debate das questões ambientais indicando Gro Harlem Brundtland, 
primeira-ministra da Noruega, para chefiar a Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, no original: World Commission on 
Environment and Development (WCED). Em abril de 1987, ao final dos 
estudos, a Comissão apresentou o relatório denominado “Nosso Futuro 
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Comum”, também conhecido como “Relatório Brundtland”, propondo 
chamado o social development, traduzido ao português como desenvolvi-
mento sustentável sendo tal expressão utilizada no documento para definir 
“o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gera-
ções.” (UNITED NATIONS, 1987).

Muito embora esse tipo de desenvolvimento vise mudanças futuras, é 
construído na realidade da sociedade atual, possuindo íntima relação com 
o conceito de justiça social, na medida em que pode ser considerado um 
processo de mudanças que tem como finalidade satisfazer as necessidades 
humanas (LENZI, 2006, p. 102). Não se duvida que um ambiente saudável 
seja necessário para a manutenção do bem-estar social (BUGLIONE, 200, 
p. 220). Diz-se, portanto, que o desenvolvimento sustentável engloba mais 
do que apenas crescimento econômico e proteção ambiental, apoiando-se 
também na ideia de equidade social (TARREGA, 2007, p. 21). 

De acordo com Freitas (2011) no que se refere ao desenvolvimento 
sustentável, há cinco dimensões a serem consideradas que se complemen-
tam mutuamente, quais sejam: a dimensão social; dimensão ambiental; 
dimensão ética; dimensão jurídico-política e dimensão econômica. Extrai-
-se das lições do mencionado autor que, se de um lado, a dimensão social 
é relacionada aos direitos fundamentais sociais, bem como serviços públi-
cos referentes à educação, saúde e segurança, entrelaçando-se com vários 
níveis de necessidade humana, a dimensão ambiental, de outro; refere-se 
à dignidade ambiental, isto é, a necessidade de preservar o direito ao meio 
ambiente limpo em todos os aspectos, sem denegrir os aspectos das futuras 
gerações (SETTI et al, 2017, p. 296). 

Na perspectiva da dimensão ética os integrantes do meio devem 
ser guiados pela solidariedade, o que está intimamente conectada com o 
aspecto cultural, já que as pessoas procuram soluções para os problemas 
sociais (GOMES e SANTOS, 2016, p. 838). A dimensão jurídico-polí-
tica, por sua vez, é a responsável pela sustentabilidade ser considerada um 
direito, de modo que encontrar este direito passa a ser um dever constitu-
cional. E se assim o é, Estado sustentável é aquele capaz de garantir direitos 
a um bem-estar duradouro (FREITAS, 2011, p. 63-65). A dimensão eco-
nômica, por fim, considera que deve haver ponderação entre eficiência e 
equidade, já que a natureza não deve mais ser entendida como um capital, 
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bem como o consumo e a produção devem ser restruturadas para a garantia 
de renda (FREITAS, 2011, p. 61).

Além destas cinco dimensões conceituadas por Freitas, há ainda 
outras dimensões estudadas doutrinariamente, tais como a cultural, sendo 
aquela responsável por formar cidadãos responsáveis; a dimensão eco-
biológica, que avalia a interação e a relação entre identidade humana e 
ambiental para manutenção da saúde; a dimensão territorial, que valoriza 
a psicologia do próprio território; a dimensão político nacional e interna-
cional, que traduz o respeito ao projeto humano universal, manutenção 
da identidade e transcendência dos estereótipos e, ainda, a dimensão da 
autenticidade do ser humano, que integra os líderes, colaboradores e orga-
nização  (SCHUTEL, 2010).

Certo é que, independentemente das dimensões que se utilize, o bem 
jurídico que se pretende proteger por meio da adoção do desenvolvimento 
dito sustentável é justamente as necessidades fundamentais humanas, ou 
seja, os direitos sem os quais não seria possível desfrutar os resultados de tal 
desenvolvimento. Daí porque é possível afirmar que “existe uma ‘simbiose’ 
entre o desenvolvimento sustentável e a proteção aos direitos humanos” 
(SETTI et al, 2017, p. 298).

Entretanto, desde o “triunfo do capitalismo global” (DUPAS, 2007) 
que os modelos clássicos de desenvolvimento se sedimentam no conceito 
de progresso que prioriza o binômico conhecimento técnico-científico 
e razão, instrumentalizando os saberes no intuito de aprender sobre a 
natureza com o fim último de colocá-la a serviço do homem. Não tar-
dou para que economistas consagrados reconhecessem que o modelo de 
desenvolvimento que vem sendo adotado globalmente vai na contramão 
do desenvolvimento sustentável (STIGLITZ et al, 2010, p. 10).

Evidente que o enfrentamento da questão e a busca de mecanismos 
aptos a promover o desenvolvimento sustentável não ficaram alheios das 
discussões no âmbito das Nações Unidas. Nesse sentido, imperioso des-
tacar o documento assinado durante a 70ª sessão da Assembleia Geral da 
ONU, ocorrida nos dias 25 a 27 de setembro de 2015, em Nova Iorque, 
denominado “Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável”.

A Agenda 2030 teve origem com a Conferência Rio+20, realizada 
em 2012, no Brasil, que tinha por finalidade a renovação do compromisso 
global com o desenvolvimento sustentável, bem como, avaliar o progresso 
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obtido até então. Como conclusão, foi reconhecido que a formulação de 
metas seria útil para o lançamento de uma ação global que se voltasse com 
exclusividade ao desenvolvimento sustentável.

Assim, com um processo aberto a todas as partes interessadas, para 
a promoção de objetivos, A Agenda 2030 estabeleceu um programa a ser 
realizado entre os anos 2016 e 2030, por todos os países e partes interes-
sadas, atuando em parceria colaborativa. Para tanto, fixou 17 (dezessete) 
objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS), além de 169 (cento 
e sessenta e nove) metas relacionadas. 

Dentre os 17 (dezessete) objetivos, destaca-se o intento de promover 
a agricultura sustentável e de assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para todos; promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para todos; assegurar padrões de produção e de con-
sumo sustentáveis; a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares 
e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; proteção, 
recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; a promo-
ção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável; 
bem como o intento de fortalecer os meios de implementação e revitalizar 
a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Dentre as 169 (cento e sessenta e nove) metas, a de número 67 
(sessenta e sete) merece especial relevância porquanto reconhece o setor 
empresarial como o grande responsável pela efetividade dos objetivos 
propostos, haja vista ser um dos principais impulsionadores da produ-
tividade, do crescimento econômico e da criação do emprego e, ainda, 
aponta a necessidade de proteção de direitos humanos em conformidade 
às iniciativas internacionais e, de modo mais particular, aos Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. Literalmente:

A atividade empresarial privada, o investimento e a inovação são os princi-
pais impulsionadores da produtividade, do crescimento econômico inclu-
sivo e da criação de emprego. Reconhecemos a diversidade do setor privado, 
que vai desde as microempresas e cooperativas às multinacionais. Convo-
camos todas as empresas a aplicar sua criatividade e inovação na resolução 
dos desafios do desenvolvimento sustentável. Vamos promover um setor 
empresarial dinâmico e funcional, ao mesmo tempo em que protegemos os 
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direitos trabalhistas e as normas ambientais e sanitárias em conformidade 
com as normas e acordos internacionais relevantes e outras iniciativas em 
curso a este respeito, tais como os Princípios Orientadores sobre Empresas 
e Direitos Humanos e as normas de trabalho da OIT, a Convenção sobre 
os Direitos da Criança e os acordos-chave ambientais multilaterais, para 
as partes nesses acordos (NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Tal previsão expressa assume especial relevância quando se verifica 
que o histórico de violações a de direitos humanos pelo ramo empresarial 
teve um exponencial aumento ao final dos anos 90, muito em razão do que 
John Ruggie (2014) chamou de “processo de globalização corporativo”. O 
termo foi utilizado pelo autor para descrever o processo de reestruturação 
produtiva ocorrido em 1990 pelo qual as empresas transnacionais con-
seguiram estabelecer redes corporativas que ultrapassaram as economias 
nacionais e construíram núcleos de atividades econômicas sujeitos a uma 
única visão global estratégica.

Nesta perspectiva, o enfoque na meta 67 se dá justamente por se 
tratar de uma tentativa internacional de convocar empresas e empresários 
a buscarem soluções para os desafios do desenvolvimento sustentável, pro-
movendo um setor que protege os direitos trabalhistas, normais ambientais 
e os direitos humanos de forma ampla. Como visto, a fim de operaciona-
lizar essa meta, a Agenda 2030 indica a necessidade de respeitar, além de 
acordos internacionais, também os chamados Princípios Orientadores 
sobre Empresas e Direitos Humanos.

3 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

Os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos (Guiding Principles on Business and Human Rights) – 
ou apenas “Princípios Orientadores” (PO´s) – afirmam que as empresas 
têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos, ao passo que 
os Estados têm o dever de garantir que elas o façam, criando “medidas 
apropriadas para prevenir, investigar, punir e corrigir” abuso de direitos, 
fazendo-o por meio de políticas eficazes, legislação, regulamentos e atos 
jurisdicionais (ou autocompositivos) (SCHUTTER, 2012). 

Os PO´s são fruto dos estudos realizados por John Ruggie durante 
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o período em que permaneceu cargo das Nações Unidas de Representante 
Especial do Secretário-Geral (RESG) na matéria de Direitos Humanos e 
Empresas, o que se deu entre os anos de 2005 e 2011. Já no ano de 2008, 
Ruggie apresentou, diante o Conselho de Direitos Humanos, um relatório 
no qual definia o marco conceitual que daria embasamento para o restante 
de seu trabalho: o Quadro Referencial denominado “Proteger, Respeitar 
e Remediar” foi estruturado em 03 (três) partes, quais sejam: 1) o dever 
do Estado de evitar abusos aos direitos humanos por terceiros, incluindo 
empresas, através de políticas, regulamentos e julgamentos apropriados; 
2) a responsabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos, o que 
significa realizar auditorias (due diligence) para evitar a infração dos direi-
tos de outrem e abordar os impactos negativos com os quais as empresas 
se envolvem; 3) a necessidade de maior acesso das vítimas a reparação 
efetiva, por meio de ações judiciais ou não (RUGGIE, 2014, p. 22-23). 

Tal marco, conhecido como “Marco Ruggie”, foi aprovado, por 
unanimidade, por meio da Resolução A/HRC/RES/8/7, a mesma que 
estendeu o mandato de Ruggie por mais três anos, permitindo que, no ano 
de 2011, fosse apresentado o relatório final de onde extrai-se os Princípios 
Orientadores em Empresas e Direitos Humanos. 

Ao todo são 31 (trinta e um) princípios que visam à implementação 
do marco conceitual já referido, de modo que foram divididos entre os três 
pilares supramencionados: o primeiro, contemplando o dever do Estado 
de proteger contra abusos de direitos humanos por parte de terceiros, 
incluindo empresas (Princípios 1 a 10); o segundo, referente à responsa-
bilidade corporativa de respeitar os direitos humanos (Princípios 11 a 24); 
e o terceiro, tratando do acesso das vítimas a recursos judiciais e não-judi-
ciais para remediar e reparar violações (Princípios 25 a 31), (NAÇÕES 
UNIDAS, 2011, p. 3-5).

Em que pese as disposições contidas não vinculem juridicamente os 
Estados, nem tampouco as empresas que os adotam, caracterizados inter-
nacionalmente como  soft-law4 fato é que a forma como foram descritos 
estruturam de forma bastante detalhada as diretrizes que as empresas ao 
redor do mundo devem seguir a fim de compatibilizar suas atividades à 

4 Expressão traduzida de forma literal como “lei branda” e comumente utilizada no Direito 
Internacional em oposição à chamada hard law (“lei dura”) cujas normas derivadas deste 
direito são obrigatórias e cujo conteúdo deixa pouca margem para negociação ou repac-
tuação de cláusulas.
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tutela dos direitos humanos e em consequência, do dito desenvolvimento 
sustentável, social, econômico e também ambiental. 

Com os olhos voltados à prevenção a possíveis danos ambientais no 
âmbito empresarial, mostra-se imperioso realizar um recorte metodoló-
gico, aprofundando-se justamente no segundo pilar que trata da respon-
sabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos e, de modo ainda 
mais específico, na realização de auditorias (due diligence).

No que se refere, portanto, a responsabilidade das empresas, os 
princípios estão divididos em princípios fundamentais e operacionais. 
Os Princípios Fundamentais, que vão do Princípio 11 ao 15, dispõem, de 
maneira bastante genérica, que o dever de respeito aos direitos humanos 
independe do tamanho, setor, contexto operacional, localização, pro-
prietário e estrutura da empresa. Entretanto, não se desconsidera que 
a magnitude e a complexidade dos meios dispostos para assumir essa 
responsabilidade podem variar de acordo com as atividades, tamanho e 
potencialidade dos impactos negativos das atividades da empresa. Evidente 
que algumas empresas têm maiores impactos, reais ou potenciais, sobre os 
direitos humanos e meio ambiente. Assim, os meios pelos quais assumirão 
a responsabilidade de respeitar os direitos humanos, serão proporcionais 
ao seu tamanho e demais fatores.

No entanto, o componente essencial dos Princípios Orientadores é 
o processo de devida diligência para minimizar a exposição a riscos, sendo 
este aplicável a todas as empresas. A adoção deste processo de auditoria 
(due diligence) em matéria de direitos humanos permite às empresas iden-
tificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como abordam seu impacto 
sobre os direitos humanos, bem como aderir a modelos procedimentais 
que permitam reparar todas as consequências negativas que provoquem 
ou tenham contribuído para provocar.

Os Princípios Operacionais (Princípios 16 a 24), por sua vez, visam, 
como o próprio nome já adianta, conferir as diretrizes para que as empresas 
possam efetivamente operacionalizar o processo de auditoria. Para tanto, 
recomenda-se que seja elaborado compromisso corporativo de respeito, 
expresso mediante declaração política aprovada no mais alto nível de dire-
ção da empresa, considerando expectativas de colaboradores, parceiros de 
negócios e outras partes diretamente ligadas às atividades da empresa. A 
declaração deverá ser ainda publicada e difundida interna e externamente 
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a fim de ser conhecida a todos os funcionários, parceiros comerciais e 
outras partes interessadas.

A procedimentalização das auditorias (due diligence) estão contidas 
a partir do Princípio 17 e, tendo em vista a importância que assumem não 
só na salvaguarda dos direitos humanos, mas também na prevenção de 
possíveis danos ambientais perpetuados pelas empresas, serão tratadas de 
maneira específica no tópico seguinte.

4 O DUE DILIGENCE EM DIREITOS HUMANOS E A PRE-
VENÇÃO A POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS 

Frise-se, desde logo, que o due diligence (devida diligência) apresen-
tado pelos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas 
e Direitos Humanos, em que pese tratar de forma ampla da prevenção, 
mitigação e reparação de possíveis violações dos direitos humanos, não 
exclui a prevenção a possíveis danos ambientais. Nesse sentido, deve-se 
partir do pressuposto de que os direitos humanos “mais do que ‘direitos 
propriamente ditos’, são processos; ou seja, o resultado sempre provisório 
das lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos 
bens necessários para a vida.” (FLORES, 2009, p. 34). Daí porque “são o 
produto não da natureza, mas da civilização humana; enquanto direitos 
históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e de 
ampliação.” (BOBBIO, 2004, p. 20). 

Sendo pois, passíveis de ampliação e, tendo como plano de fundo 
a concepção contemporânea dos direitos humanos (FACHIN, 2015), 
bem assim o Relatório do Escritório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas sobre Direitos Humanos (ACNUDH)5, reafirmado que os direitos 
humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, 
não causa estranheza que as Nações Unidas tenham considerado que o 
meio ambiente constitui um dos temas transversais dos direitos humanos.

Nesse sentido, vê-se que em março de 2012, o Conselho de Direitos 
Humanos decidiu estabelecer um mandato sobre Direitos Humanos e 
Meio Ambiente, que (entre outras tarefas) comprometeu-se com o estudo 
das obrigações de direitos humanos relativas ao desfrute de um ambiente 

5  No original: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR)
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seguro, limpo, saudável e sustentável, a fim de promover as melhores práti-
cas relativas ao uso de direitos humanos na formulação de políticas ambien-
tais. Em agosto do mesmo ano John Knox foi nomeado pelo Conselho de 
Direitos Humanos para atuar como Perito Independente entre os anos de 
2012 e 2015 (UNITED NATIONS, Resolução 19/10 de 2012) e como 
Relator Especial sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente nos entre os 
anos de 2015 e 2018 (Resolução 24/21 de 2014). 

Em março de 2018, o Conselho de Direitos Humanos ampliou o 
mandato e nomeou David. R. Boyd para o cargo de Relator Especial, com 
início das atividades em 1º de agosto de 2018 (UNITED NATIONS, 
Resolução 37/8 de 2018). Em recente relatório datado de 19 de julho de 
2018 (UNITED NATIONS, Doc. A/73/188), o atual Relator Especial 
da ONU sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente disse que chegou a 
hora de as Nações Unidas reconhecerem formalmente o direito humano 
a um meio ambiente saudável. Para tanto, justificou:

É compreensível que os instrumentos centrais dos direitos humanos 
das Nações Unidas - a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos - não incluam 
um direito explícito a um ambiente saudável. Eles foram elaborados e 
adotados antes que o movimento ambientalista moderno despertasse a 
consciência da amplitude e profundidade dos desafios ambientais que a 
humanidade enfrenta. Hoje, no entanto, está além do debate que os seres 
humanos são totalmente dependentes de um ambiente saudável, a fim 
de levar uma vida digna, saudável e gratificante. Os sistemas ecológicos, 
diversidade biológica e condições planetárias que são os fundamentos vitais 
da existência humana estão sob estresse sem precedentes. Se a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos fosse elaborada hoje, é difícil imaginar 
que ela deixaria de incluir o direito a um meio ambiente saudável, um 
direito tão essencial ao bem-estar humano e tão amplamente reconhecido 
nas constituições nacionais, legislação e acordos regionais.6 

6 No original: “It is understandable that the central United Nations human rights ins-
truments — the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political 
Rights — do not include an explicit right to a healthy environment. They were drafted and 
adopted before the modern environmental movement raised awareness of the breadth and 
depth of the environmental challenges facing humanity. Today, however, it is beyond debate 
that human beings are wholly dependent on a healthy environment in order to lead dignified, 
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A ideia base do documento apresentado reflete que o pleno gozo 
dos direitos humanos depende de um ambiente saudável. Ora, evidente 
que a degradação ambiental prejudica a nossa capacidade de desfrutar de 
outros direitos humanos, incluindo os direitos à vida, saúde, comida, água, 
cultura e um ambiente saudável e sustentável. 

Feitas estas considerações, tem-se que, embora os processos de ava-
liação dos impactos sobre os direitos humanos esculpidos nos Princípios 
Orientadores possam ser integrados no marco de outros processos, tais 
como as avaliações de risco ou de impacto ambiental ou social, fato é que 
estes devem incluir como ponto de referência todos os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos, já que o impacto das atividades empre-
sariais pode afetar potencialmente qualquer desses direitos (CONECTAS 
DIREITOS HUMANOS, 2012).

Desta feita, a fim de identificar, prevenir, mitigar e reparar os 
impactos negativos de suas atividades sobre os direitos humanos (e meio 
ambiente), as empresas devem realizar auditorias (due diligence) em maté-
ria de direitos humanos. Esse processo, conforme extrai-se do Princípio 17, 
deve ser contínuo, posto que reconhecido que os riscos podem mudar ao 
longo do tempo e com evolução do contexto operacional, sendo admitido 
que varie de complexidade em função do tamanho da empresa, do risco de 
graves consequências negativas sobre os direitos humanos e da natureza e 
o contexto de suas operações.

A auditoria proposta deve, ainda, incluir uma avaliação do impacto 
real e potencial das atividades sobre os direitos humanos, a integração das 
conclusões e sua atuação a esse respeito, bem como o acompanhamento 
das respostas e a comunicação de como as consequências negativas são 
enfrentadas. Ademais, deve abranger os impactos negativos sobre os direi-
tos humanos que tenham sido causados ou que tiveram a contribuição da 
empresa para sua ocorrência por meio de suas próprias atividades, ou que 
tenham relação direta com suas operações, produtos ou serviços prestados 
por suas relações comerciais.

No que se refere especificamente à pretensa prevenção de danos 

healthy and fulfilling lives. The ecological systems, biological diversity and planetary conditions 
that are the vital foundations of human existence are under unprecedented stress. Were the 
Universal Declaration of Human rights to be drafted today, it is hard to imagine that it would 
fail to include the right to a healthy environment, a right so essential to human well-being 
and so widely recognized in national constitutions, legislation and regional agreements”
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ambientais, merece especial destaque o contido no Princípio 18, o qual 
afirma que as empresas “devem identificar e avaliar as consequências nega-
tivas reais ou potenciais sobre os direitos humanos em que possam ser 
envolvidos, seja por meio de suas próprias atividades ou como resultado 
de suas relações comerciais”. 

Tal excerto tem o mérito de prever a avaliação dos riscos reais e 
potenciais, os quais são frequentemente ignorados pelas grandes empresas. 
Com o intuito de ilustrar o descaso com os riscos ambientais, recorda-se 
dos recentes casos brasileiros de rompimento de barragens: o primeiro no 
ano de 2015, com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração 
denominada “Fundão”, controlada pela Samarco Mineração S.A., no muni-
cípio de Mariana, estado de Minas Gerais e o segundo com o rompimento 
da barragem da Mina Córrego do Feijão, pertencente a mineradora Vale, 
ocorrido na cidade de Brumadinho, também no estado Minhas Gerais, 
em janeiro de 2019.

Com o intuito de prevenir esses e outros tipos de riscos é que o 
Princípio 18 determina a realização das auditorias nas empresas. Para 
tanto, estas devem recorrer a especialistas em direitos humanos internos 
e/ou independentes, bem como incluir consultas substanciais com gru-
pos potencialmente afetados e outras partes interessadas, em função do 
tamanho da empresa e da natureza e do contexto da operação.

O Princípio 19, por sua vez, preceitua que com o intuito de prevenir 
e mitigar os impactos negativos sobre os direitos humanos, as empresas 
devem integrar as conclusões de suas avaliações de impacto no marco das 
funções e processos internos pertinentes e tomar as medidas apropriadas. 
Para verificar se estão sendo tomadas medidas para prevenir os impactos 
adversos sobre os direitos humanos, o Princípio 20 dispõe que as empresas 
devem fazer um acompanhamento da eficácia de sua resposta, o qual deve 
basear-se em indicadores qualitativos e quantitativos adequados, bem como 
levar em consideração as informações vindas de fontes.

Mas não é só, além de adotar medidas eficazes, à luz do disposto 
no Princípio 21, as empresas devem assegurar também que estas sejam 
comunicadas interna e externamente, a fim de que todos possam avaliar 
se a resposta prestada diante de consequências concretas sobre os direitos 
humanos é (ou não) adequada. 

Neste sentido, evidente também a preocupação das Nações Unidas 
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com efetiva reparação, havendo previsão expressa de que, se constatado que 
as empresas provocaram ou contribuíram para provocar impactos adver-
sos devem reparar ou contribuir para sua reparação por meios legítimos 
(Princípio 22), não se desincumbindo, todavia, de cumprir todas as leis 
aplicáveis e respeitar os direitos humanos internacionalmente reconheci-
dos, onde quer que operem; buscar fórmulas que lhes permitam respei-
tar os princípios de direitos humanos internacionalmente reconhecidos 
quando confrontados com exigências conflitantes e, ainda, considerar o 
risco de provocar ou contribuir para provocar graves violações de direitos 
humanos como uma questão de cumprimento da lei onde quer que operem 
(Princípio 23). 

Por fim, há recomendação contida no Princípio 24 no sentido de 
que, se necessário dar prioridade às medidas para enfrentar os impactos 
adversos, reais e potenciais, sobre os direitos humanos, as empresas devem 
primeiramente tratar de prevenir e atenuar as consequências que sejam 
mais graves ou que possam se tornar irreversíveis, caso não recebam uma 
resposta imediata.

À luz do que se extrai da literalidade dos Princípios Orientadores, há 
que se considerar que o modelo de auditoria proposto para a salvaguarda 
dos direitos humanos no âmbito empresarial, qual seja, o “due diligence” 
pode ser concebido como um importante instrumento de prevenção e 
combate a possíveis violações ambientais, seja por exigir auditorias com 
especialistas (internos e/ou independentes) e consultas aos grupos poten-
cialmente afetados pelas atividades da empresa seja, ainda, por preocu-
par-se em priorizar medidas para enfrentar todos os impactos adversos 
decorrentes, reais e potenciais, sem desincumbir-se da obrigação de repa-
ração imediata e eficaz no caso de desastres.

Vê-se, pois, que o dever de reparação proposto pelos Princípios 
Orientadores se mostra como alternativa última, sendo prioritária a pre-
venção e a mitigação dos impactos negativos antes mesmo do início das 
atividades empresariais. Daí porque acredita-se que um dos aspectos mais 
transformadores do modelo proposto é o justamente reconhecimento de 
que a responsabilidade de uma empresa quanto à salvaguarda dos direitos 
humanos não se limita apenas ao que acontece em suas próprias depen-
dências, mas também se estende a todos aos impactos sociais e ambientais 
conectados aos seus produtos e serviços através de suas redes de relações 
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comerciais e cadeias produtivas (SETTI et al, 2017, p. 316).
É importante ressaltar que a realização de auditorias não é novidade 

na seara corporativa, posto que, há muito as empresas vêm fazendo uso 
do compliance, expressão utilizada para indicar o agrupamento de normas 
internas que norteiam o comportamento de uma empresa em todos os seus 
setores e previnem a ocorrência de ilícitos (COIMBRA; MANZI, 2010). 
Em que pese a preocupação inicial tenha se restringido a gestão e prevenção 
de riscos financeiros, muito comum durante as negociações para aquisição 
e fusão de empresas, fato é que, com o passar do tempo, consolidou a ideia 
de responsabilidade social corporativa, passando a preocupar-se, também, 
com as possíveis contribuições positivas das empresas para a sociedade 
(RAMASASTRY, 2015), sendo este um ponto de convergência com a 
chamada contabilidade ecológica (CAPELLA, 1998).

De acordo com Juan Ramón Capella (1998, p. 59), somente uma 
contabilidade ecológica pode proporcionar a base de conhecimentos indis-
pensável para as adaptações do universo empresarial e estatal. A contabili-
dade ecológica proposta pelo autor deve expressar os custos da produção 
também em termos energéticos e de resíduos; em termos de fluxos de 
matérias não renováveis tanto como em termos de custos. Acredita-se, 
portanto, que o “due diligence” proposto pelos Princípios Orientadores, se 
corretamente implementados, despontam como um mecanismo eficaz do 
ponto de vista da prevenção de violações a direitos humanos e ambientais, 
mostrando-se capaz de conciliar antigas técnicas corporativas ao almejado 
desenvolvimento sustentável, priorizando não a reparação, mas a prevenção 
e mitigação de todo e qualquer efeito negativo que a atividade empresarial 
possa acarretar à sociedade e à natureza.

5 CONCLUSÕES 

Conforme elencado, verificou-se que o fenômeno da globalização 
corporativa significou não apenas a expansão e o fortalecimento das mul-
tinacionais e transnacionais, mas também permitiu o estabelecimento de 
redes corporativas cujos ganhos financeiros ultrapassam as economias de 
muitos países do globo. Essa realidade intensificou as violações aos direitos 
humanos e o descumprimento das leis ambientais, sobretudo nos países de 
menor expressividade econômica. Com o intuito de mitigar o agravamento 
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dessa crise socioambiental e civilizatória (FREITAS, 2014), passou-se a 
buscar, em âmbito internacional, métodos eficazes para a implementação 
do chamado desenvolvimento sustentável.

A ideia de sustentabilidade, contudo, vai além da compatibiliza-
ção entre interesses econômicos e meio ambiente, abarcando também a 
dimensão social; ética; jurídico-política e cultural, almejando, em última 
instância, a satisfação das necessidades humanas presentes e futuras, de 
maneira a promover o bem-estar, a coesão social, a inclusão e igualdade 
de oportunidades, sem contudo, descuidar-se da manutenção da vida e da 
salvaguarda dos recursos naturais.

Partindo-se do pressuposto de que o meio ambiente constitui um 
dos temas transversais dos direitos humanos e de que o pleno gozo destes 
depende de um ambiente saudável e equilibrado, a Assembleia Geral da 
ONU, lançou no ano de 2015 a “Agenda 2030 para Desenvolvimento 
Sustentável” com a finalidade de renovar o compromisso global com o 
desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 2030 teve o mérito de reconhecer o setor empresarial 
como o grande responsável pela efetividade dos objetivos propostos, 
dialogando com a recente ideia de responsabilidade social corporativa. 
Dentre os objetivos e metas propostos pelas Nações Unidas, verificou-se 
a necessidade de as empresas respeitarem os Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos definidos pelo professor Ruggie, em 2011. 
Estes, por sua vez, preveem a realização, no âmbito empresarial, de um 
processo de auditoria chamado de “due diligence” (devida diligência) que 
tem por objetivo identificar, prevenir, mitigar os possíveis impactos sobre 
os direitos humanos, incluindo o meio ambiente.
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1 INTRODUÇÃO

A Justiça socioambiental tem se mostrado à comunidade acadêmica, 
ambientalistas e demais atores sociais enquanto conceito complexo e ina-
cabado que se constrói historicamente ao longo dos séculos, definindo 
parâmetros e determinando princípios e diretrizes na busca por ideais 
comuns, capazes de concretizar finalidades sociais, mitigando conflitos 
e reduzindo discrepâncias sociais, a partir de uma ampliação da própria 
ideia de bem jurídico ambiental, compreendida, aqui, em uma perspectiva 
abrangente e conectada à ideia de bem-estar social.

Nesse contexto marcadamente complexo onde se experimenta a 
intensificação de uma crise generalizada caracterizada pelos reflexos de 
uma racionalidade econômica voltada à produção desenfreada e sem 
limites éticos, como enuncia Leff (2006), ocasionando a perda de capital 
natural e inviabilizando uma resiliência ecológica a longo prazo, expressa 
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na destruição em massa de ecossistemas, na constante perda da biodiver-
sidade e nas externalidades oriundas do capital econômico, a discussão 
acerca de Justiça Socioambiental se molda de forma igualmente complexa, 
exigindo do Governo, do Judiciário e dos demais membros da sociedade 
uma postura disruptiva, capaz de ofertar soluções inventivas e eficientes, 
ainda que provisórias, aos problemas sociais que surgem e se aglutinam no 
contexto de um projeto econômico globalizante que avança e se renova 
na dinâmica das atuais relações de capital e de risco desenhadas e ditadas 
por atores globais, organizações  internacionais e empresas multi/trans-
nacionais (BECK, 1999), maximizando, assim, a concentração de renda 
em espaços estratégicos sob as escusas do desenvolvimento econômico e 
da soberania nacional.

Resumidamente e grosso modo, pode-se afirmar ser por esse lócus 
significativamente dialético e paradoxal, onde a ética perde espaço (quando 
não é desconsiderada pela própria lógica econômica), em face de relações 
cada vez mais desfaceladas e individuais – ou líquidas como diria Bauhman 
(2001) –, que se atesta a urgência de uma reflexão capaz de problematizar 
o próprio alcance do termo Justiça Socioambiental, na tentativa de trans-
cende-lo do seu viés meramente histórico/conceitual para uma perspectiva 
técnico/empírica, de modo que se possa resolver, ainda que pontualmente, 
questões inquietantes e inadiáveis que emergem do enfrentamento, das 
rupturas e das transgressões ao modelo desenvolvimentista então vigente, 
que em muitos casos silencia e obstaculiza as demandas comunitárias, as 
vozes sociais e as articulações marginais. 

De modo que em linhas gerais, a pesquisa constitui, por assim dizer, 
um esforço motivado pelo atual momento crítico vivenciado, onde se 
verifica a degradação irrestrita de recursos atrelada ao dano permanente 
em solos e ecossistemas, na tentativa de se apontar possíveis respostas para 
a seguinte questão: Como do ponto de vista jurídico-tecnológico os Siste-
mas Agroflorestais (SAF’s) podem contribuir na consecução dos preceitos 
de Justiça Socioambiental, viabilizando a construção, o aperfeiçoamento e 
a eficaz utilização de Planos de Recuperação de Área Degradada (PRAD’s), 
revertendo, assim, possíveis danos gerados pela atividade industrial, extrati-
vista e ou agropecuarista, a partir de uma ótica emancipatória, que permita 
a inclusão e o reconhecimento do trabalho manual e artesanal realizado 
por comunidades ribeirinhas, quilombolas, campesinatos, agricultores 
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familiares e demais atores sociais que guardem relação singular com o 
seu entorno? 

Para tanto, far-se-á necessário acurada reflexão em torno do próprio 
conceito de Justiça Socioambiental, de modo que se possa contribuir, 
ainda que pontualmente, no estímulo de discussões capazes de ofertar 
saídas, seja por via jurídica, seja por intermédio de tecnologias, ainda que 
de pequeno ou médio impacto, desde que tornem viável a consecução de 
uma reparação socioambiental com vistas ao impulsionamento de povos e 
comunidades no resgate de sua dignidade, de suas práticas socioculturais, 
memórias e experiências comerciais, indicando não apenas a viabilidade 
de uma comunicação ativa entre áreas aparentemente tão díspares como a 
Ciência Jurídica e a Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como também 
a possibilidade de frutos “palpáveis” em tempos onde a vulnerabilidade se 
coloca em patamares nunca antes vistos, exigindo decisões e soluções em 
escalas, igualmente, até então inimagináveis.

Desse modo, o presente estudo se apoia em literatura especializada 
e pesquisa de campo realizada no território rural de Triunfo - PE, sendo 
simultaneamente qualitativa e quantitativa, o que resulta em metodologia 
peculiar, onde se almeja instrumentalizar os preceitos jurídicos da Justiça 
Socioambiental através da recuperação de áreas degradadas por intermé-
dio da implementação de SAF’s na localidade supracitada, objetivando 
uma compreensão da contribuição ofertada pelos SAF’s do ponto de vista 
jurídico-tecnológico na consecução de um ideal de Justiça Socioambiental 
partindo de três objetivos específicos, consistindo em: 1) Analisar o estado 
de arte em que se situam as relações socioambientais partindo de uma 
perspectiva jurídica e sociológica, através da problematização dos reflexos 
decorrentes da racionalidade econômica e da globalização; 2) Identifi-
car os possíveis benefícios a serem ofertados pelos SAF’s em PRAD’s e 
3) Demonstrar como do ponto de vista teórico e empírico, os referidos 
SAF’s podem contribuir em termos práticos na consecução de preceitos 
de Justiça Socioambiental através de estudo de caso (GONÇALVES, 
2017) relativo à implantação de sistemas agroflorestais em área rural do 
município de Triunfo - PE.

Pensar em termos de aplicabilidade, aliás, nos conduz à própria asser-
tiva de Barros (2015), quando afirma que a maior utilidade da agrofloresta 
é a de recuperação da fertilidade do solo e da vegetação, sem que, para 
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tanto, se utilize venenos e ou adubos químicos. Pode-se dizer, inclusive, que 
referida definição, em particular, é norteada por um conjunto de práticas 
que tem grande poder de transformação no campo e que se desdobra para 
além da esfera ecológica e acaba por promover relações sociais a partir da 
troca de experiências e do trabalho mútuo, dentre as quais são identificadas 
nas áreas rurais de Triunfo – PE: (i) Recuperação do que está degradado: 
os (as) agricultores enxergam que o maior problema ambiental, em suas 
comunidades, diz respeito à degradação que acontece pouco a pouco, 
causada por desmatamento, por queimadas, por uso indiscriminado e 
descontrolado de agrotóxicos. Em contrapartida sabem que devem tra-
balhar para manter preservado aquilo que se encontra ecologicamente em 
equilíbrio, ou recuperar o que foi degradado e; (ii) Trabalho em conjunto 
com as comunidades: uma das ações internacionais de sustentabilidade diz 
respeito à obtenção da participação popular para a agricultura sustentável. 

Nesse aspecto, o fato das comunidades terem facilidade em se unirem 
para a resolução de problemas e demandas comuns fortalece a participação 
dos agricultores em nível de organização social, requisito relevante para 
o desenvolvimento e para a justiça social. É por esse motivo que a prática 
da agrofloresta tem sido uma importante ação realizada na área rural de 
Triunfo – PE com o propósito de recuperar áreas potencialmente degra-
dadas e importantes nascentes, principalmente em virtude de seu valor 
inestimável, mas também devido todas essas atividades dialogarem com 
a Agroecologia, seus princípios e com o compromisso de construção de 
uma sociedade mais justa, igualitária e com acesso a direitos definidos 
para a população rural. 

Ademais, partindo da hipótese de que referidos SAF’s podem 
contribuir sensivelmente na construção de uma consciência coletiva de 
reorientação das atividades produtivas, a partir da reinserção de atores 
sociais e da promoção de uma gestão descentralizada dos recursos natu-
rais, viabilizando processos de tomada de decisão com base em premissas 
do desenvolvimento sustentável, conjectura-se que a potencialidade dos 
mencionados sistemas ultrapassa sua utilidade econômica e tecnológica, 
na medida em que redimensiona as relações socioespaciais e suas interfaces 
com o capital natural, mitigando processos degradatórios, estimulando a 
construção de uma consciência ecológica e viabilizando a consecução de 
uma economia solidária (SINGER, 2002). 
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Há de se convir, no entanto, que a implementação de referidos siste-
mas não se dá de modo instantâneo e facilitado, consistindo, ao revés, em 
verdadeiro desafio a ser enfrentado de modo gradual e com o auxílio de 
múltiplos atores sociais, órgãos e instituições governamentais, ONG’s e 
organismos internacionais, cujos esforços deverão despontar em ações posi-
tivas e absenteístas que permitam, viabilizem e estimulem a dinamicidade 
dos processos colimados, protegendo e combatendo atividades econômicas 
que visem à desarticulação de economias locais, como também o lobby das 
grandes multi e transnacionais cujos efeitos avassaladores inviabilizam 
alternativas mercadológicas que contrariem sua lógica estrutural. 

Nesse aspecto, válido é o entendimento de Magalhães (1998, p.15) 
ao propor um Estado democrático garantidor dos processos econômicos 
em quaisquer níveis, bem como de suas modificações e adaptações sociais, 
desde que mantido o ideal democrático e o respeito aos direitos humanos 
universais, o que conduz, necessariamente, à harmonização de intenções 
econômicas divergentes a partir do momento em que se reconhece por 
legítimo o interesse econômico local e seus desdobramentos sociais. O que, 
de fato, nos conduz à própria justificativa que embasa referido estudo, na 
medida em que se busca uma reorientação do agir transformador humano 
consoante uma perspectiva mais ecológica e menos antropocêntrica, 
encontrando, no Direito, na Tecnologia e, sobretudo, na formulação de 
novas políticas inclusivas de bem-estar social, a alavanca suficiente para o 
resgate de um ideal de vida mais justa e sustentável, onde os atores que até 
então ocupavam espaços periféricos, estando às margens do processo de 
desenvolvimento socioeconômico, possam alcançar o desenvolvimento de 
forma autônoma e emancipada, indicando, enfim, o prenúncio de novos 
modelos promotores dos processos de ecologização (LEITE; DINNE-
BIER, 2017).

2 BREVE RESTROSPECTIVA ACERCA DA JUSTIÇA 
SOCIOAMBIENTAL: ASPECTOS TEÓRICOS E TENSIONA-
MENTOS NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO LÓCUS

Em obra intitulada Ética a Nicômaco, de autoria do filósofo Aris-
tóteles, no seu V livro, pode se entender que o conceito de Justiça Social 
adquire contornos iniciais no âmbito do saber filosófico, quando passa a 
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ser concebido e problematizado enquanto categoria virtuosa, situada em 
um lócus intermediário (mesotés) entre a pólis e as ações humanas, cuja 
realização se manifestaria no aprimoramento máximo da moral no âmbito 
das relações humanas e destas com a comunidade política. 

Nesse contexto, uma das primeiras preocupações filosóficas era de 
base metafísica e aludia ao próprio rumo das relações sociais e à manifesta-
ção de uma justa ordem expressa na vontade ética de se dispor “(...) a fazer 
o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo” (ARISTÓTELES, 
1996, p. 193), o que sugere certa contribuição no reconhecimento de um 
dos primeiros espaços - talvez o mais complexo - onde se poderia pensar 
na concretização de um ideal de justiça: o espaço do outro, na medida em 
que o conteúdo do próprio termo justiça se materializava justamente na 
busca do bem do próximo.

Referido conceito viria ainda, séculos mais tarde, a compor a própria 
concepção agostiniana de Justiça formulada com base nos ensinamentos de 
Aristóteles, sendo entendida aqui enquanto categoria a serviço da comu-
nidade e de seus membros, agora, porém, não mais restrita ao conjunto 
de cidadãos (comunidade política), na medida em que se estende univer-
salmente, alcançando múltiplas comunidades. Essa ressiginificação da 
Justiça permitiria, assim, pensá-la em uma acepção distributiva, para além 
da concepção corretiva aristotélica, como também por uma perspectiva 
comutativa e, portanto, privada, a grosso modo resumidas na máxima que 
“(...) ordena o homem com relação a outrem, o que pode ter lugar de dois 
modos: primeiro, a outro considerado individualmente, e segundo, a outro 
em comum, isto é, na medida em que aquele que serve a uma comunidade 
serve a todos os homens que nela estão contidos” (AQUINO, 1956). 

Na contramão da perspectiva aristotélica, Bloom (in STRAUSS & 
CROPSEY, 1987, p. 530), por sua vez, ao remontar a problemática da 
justiça nos termos do contrato social, revisita uma época marcadamente 
desigual, para despontar numa concepção contratual de justiça, segundo a 
qual somente se poderia alcançá-la através da instrumentalização dos ideais 
de liberdade e igualdade, expressos em um ordenamento jurídico apto a 
concretização dos mais caros anseios sociais (ROSSEAU, 1762, p. 46). Não 
seria surpreendente pensar que nesse momento, inclusive, a tônica con-
ceitual ganharia contornos muito mais palpáveis (leia-se instrumentais), 
do que outrora se poderia observar na Grécia Antiga, na medida em que 
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com o desenrolar dos anos, a sociedade enfrentaria, historicamente, novos 
processos de injustiças sociais, expressos, agora, na contradição imanente 
ao processo civilizatório, cujos resultados acentuariam as discrepâncias 
socioculturais, entendendo-se encontrar-se na arte e na ciência a causa 
primeira desses desnivelamentos. Nas suas palavras: 

A sociedade dominada pelas artes e as ciências está cheia de desigualdade, 
porque os talentos necessários para alcançá-las se tornam fundamentos 
de distinção entre os homens e, também, porque se necessitam grandes 
somas de dinheiro para fomentá-las, assim como trabalhadores que utili-
zam os instrumentos inventados por essas artes e ciências. A sociedade se 
transforma para manter as artes e as ciências, assim como seus produtos, e 
esta transformação mesma cria uma vida cheia de vanglória e de injustiça 
(BLOOM, in STRAUSS & CROPSEY, 1987, p. 530).

Kant (1985), por seu turno, entenderia a Justiça pelas linhas gerais 
de seu imperativo categórico, ao afigurá-la como sendo preceito a partir 
do qual se asseguraria a coexistência harmônica das liberdades individuais, 
consistindo, assim, em um agir correto segundo leis externas (justum) ou 
conforme leis internas (dever ético). Referida concepção, no entanto, ao 
intermediar o justo entre critérios externos e internos, contribuiria, por 
conseguinte, na discussão acerca da própria abrangência do conceito de 
Justiça, que oscilaria nesse entendimento entre o campo da normatividade 
e da virtude, sugerindo a seguinte reflexão: Finalmente, a Justiça é deter-
minada pelo ordenamento jurídico, apenas? Ou também pela consciência 
do que é justo? Ou por ambos? (KANT, 2004).

Referido questionamento, em termos históricos, resultava de cres-
cente influência do positivismo cujo ápice, retratado no pensamento kel-
seniano, teria propiciado terreno de divórcio entre conceitos tão próximos 
como Direito e Justiça, colocando esta no campo da intersubjetividade, ao 
passo em que deslocava aquele ao patamar de autêntica ciência, propondo, 
assim, uma concepção hermética do próprio fenômeno jurídico resultando 
na formulação de uma Teoria Pura do Direito (KELSEN, 1991).

Ocorre que a porosidade das relações sociais e o potencial destrutivo 
das ações antrópicas sinalizados durante as duas Grandes Guerras teriam 
inviabilizado tal rompimento, sugerindo, doravante, uma reaproximação 
entre os termos Direito e Justiça através de um pretenso resgate valorativo 
expresso no alcance da normatividade principiológica, onde se partiria à 
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reflexão social dos fins e valores do Direito, caracterizando o movimento 
que viria a ser conhecido tempos mais tarde por pós-positivismo jurídico, 
que segundo Barroso (2001) corresponde ao movimento que alude ao 
conjunto de ideias difusas que renovam o aspecto do legalismo estrito 
do positivismo normativista, sem recorrer à subjetividade de uma noção 
anteriormente aplicada à Justiça, ao passo em que delimita esse conteúdo 
de acordo com valores expressos em princípios e normas de direitos funda-
mentais. Nesse momento, a própria conotação de Justiça Socioambiental 
passa a ser fortemente influenciada por esses valores expressos, agora, em 
Cartas Constitucionais, norteadas por ideias como a de bem comum, 
solidariedade e dignidade da pessoa humana, indicadas pela doutrina como 
atual cerne axiológico dos preceitos de Justiça Socioambiental (BAR-
ZOTTO, 2003).

Fato é que referida revalorização apresentada brevemente teria con-
tribuído sensivelmente na construção de inúmeros conceitos de justiça, 
o que nos leva a pensar que referido termo se aproxima muito mais de 
uma construção histórica que acompanha a humanidade ao longo dos 
séculos que uma categoria hermética acabada e com existência própria 
desvinculada do seio social. 

Nesse sentido, assiste razão à Barzotto (2003) quando afirma que 
em sociedades democráticas o conteúdo desse termo passa a transitar pelo 
próprio cerne da dignidade da pessoa humana, justificando, assim, uma 
releitura dos termos da justiça legal, na medida em que a própria lei se 
presta à efetivação do valor da igualdade nas suas dimensões formal e 
material, deslocando-se a ênfase do seu sentido instrumental para os fins 
que justificam sua aplicação, resultando no próprio cerne da Justiça Social.

Sabe-se, porém, que a busca atual pela Justiça encontra múltiplos 
entraves no decorrer de sua efetivação, e que se pode afirmar passam a 
constituir regra, e não exceção, configurando uma realidade marcada por 
injustiças e que indica, por assim dizer, seu próprio conteúdo reivindicante. 

Desse modo, pensar que a própria ideia de justiça denota um con-
teúdo intrinsecamente ligado e influenciado pelo valor da igualdade em 
um contexto marcadamente desigual, implica em reconhecer a existência 
de um dos paradoxos mais latentes que atualmente se pode enfrentar, onde 
se percebe de um lado todo um aparato político, econômico e tecnoló-
gico voltado à concretização de um modo de produção capitalista que se 
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sustenta e se retroalimenta à custa de geração de riquezas e concentração 
desigual de renda, apartando-se, outrossim, da própria ideia de justiça, 
equidade e bem-estar social, na medida em que gera dificuldades muitas 
vezes insuperáveis, expressas em uma condição de desigualdade socioeco-
nômica (MELO, 2014, p. 240). 

Nesse aspecto, já indicava Horkheimer (1975, p. 142) o conteúdo 
central da pauta social, expresso em barreira quase que instransponível, 
firmada pelo princípio progressista segundo o qual caberia a cada indiví-
duo a preocupação única consigo, restando cada vez mais evidente que 
a tônica da Justiça Social passaria a exigir contundentemente do Estado 
políticas públicas capazes de amenizar as múltiplas desigualdades sociais 
através do enfretamento de práticas socialmente injustas e discriminató-
rias, contribuindo, doravante, na “(...) concretização do ideal de efetiva 
igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego” 
(GOMES, 2001, p. 40).

Destarte, à esteira das reivindicações sociais, iniciava-se por volta 
das décadas de 60 e 70 processo análogo, cuja pauta central indicava a 
necessidade urgente de se controlar os reflexos decorrentes do modelo 
desenvolvimentista até então adotado, cujos resultados se faziam sentir 
na produção desenfreada, no consumo exacerbado e no desenvolvimento 
econômico insustentável legado pela modernidade reflexiva, caracterizados 
pela amplitude dos horizontes dos riscos, indicando o que Beck (1998) 
viria a denominar de sociedade de risco.

Ademais, referidos movimentos teriam propiciado ambiente favo-
rável às primeiras reivindicações em favor da defesa do meio ambiente, 
através do trabalho contínuo em prol da preservação de recursos naturais e 
espécies nativas, contra a contaminação irrestrita, despejo irregular de resí-
duos, testes nucleares, mudanças climáticas, etc., adquirindo, igualmente, 
vertente social, a partir do momento em que se partia ao combate da desi-
gual divisão dos riscos e dos efeitos decorrentes da degradação ambiental, 
ficando referido movimento conhecido por combate ao racismo ambiental, 
como recorda Moreira (2017), em breve relato histórico sobre o tema. 

Nesse momento, dois acontecimentos ocupariam posição central 
pela sua relevância, sendo eles a institucionalização do termo Justiça 
Ambiental através de Ordem Executiva nº  12.898, cabendo à Environ-
mental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental) identificar e 
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solucionar conflitos decorrentes dos efeitos de agentes poluentes cujos 
resultados alcançavam de modo desproporcional populações carentes 
e segmentos sociais vulneráveis (FABUREL, 2010), acompanhada da 
Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro por volta do ano de 1992, que por ocasião do 
evento teria tornado possível a aproximação de segmentos aparentemente 
dissociados, reunindo, assim, as pautas sociais e ambientais em reinvindi-
cação conjunta, ampliando o próprio escopo do movimento ambiental, 
que até então sofria fortes críticas por parte da comunidade acadêmica ao 
adotar em muitos casos posição restritiva com relação às causas sociais.

Restando evidente, portanto, que o próprio conceito de Justiça 
Socioambiental traz consigo dois aspectos fundamentais para seu enten-
dimento, devendo ser compreendido enquanto construção histórica, e, 
portanto, dinâmica, não consistindo em conjunto estanque de precei-
tos, informado por valores que norteiam as relações em cada momento 
histórico e que indicam em termos universais as dificuldades no acesso 
equitativo aos recursos ambientais e direitos sociais, consistindo, tam-
bém, em uma postura jurídica de enfrentamento dos reflexos oriundos 
de práticas econômicas desvencilhadas de um ideal de desenvolvimento 
socioambiental.

3 1SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA CONSECUÇÃO DE UM 
IDEAL DE JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

A temática da justiça social no campo tem promovido a discussão 
de alternativas que podem produzir as necessárias e desejadas mudanças 
de transformação ambiental que garantam a preservação do patrimônio 
natural e sua sustentabilidade frente às pressões de adesão às tecnologias 
de um mercado mundial espelhado em um modelo econômico que ao 
longo do tempo promoveu atividades agropecuárias inapropriadas e o uso 
intempestivo dos recursos naturais, ocasionando em degradação ambiental. 
Tudo isso são desafios que, para serem enfrentados torna-se necessário 
identificar e analisar alternativas de desenvolvimento sustentáveis e com 
potencial para promover a justiça social (SILVA, 2008).

De acordo com o contexto apresentado, no cenário regional do 
Semiárido, onde a ocupação principal da força de trabalho da população 
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rural é a agropecuária, o Sistema Agroflorestal surge como uma alternativa 
sustentável que pode levar à população que vive numa área de baixa e irre-
gulares pluviosidade, a primar por ações de conservação e uso sustentável 
dos recursos naturais, implementando atividades e práticas apropriadas que 
evitem a degradação ambiental e que viabilizem maiores oportunidades 
igualitárias de desenvolvimento (SILVA, 2009).

Acerca das principais práticas do modus operante de uma Agroflo-
resta adaptada pelos/as agricultores/as, o processo de experimentação, de 
acordo com os referenciais conceituais e metodológicos da Agroecologia, 
deriva do entendimento de que os sistemas agrícolas familiares só alcan-
çarão maiores níveis de sustentabilidade se forem capazes de combinar 
eficiência produtiva, baixos custos e conservação dos recursos naturais e 
melhorias da qualidade de vida (AHRENS et al.; 2007 in ALBIERO, et 
al,; 2015, p.30). 

Assim, entende-se pelos Sistemas Produtivos Agroflorestais como 
sendo uma integração da floresta com as culturas agrícolas e/ou com a 
pecuária, além de serem uma alternativa para enfrentar os problemas crô-
nicos de degradação ambiental generalizada, reduzir o risco de perda de 
produção e promover a justiça social à população que habita o meio rural 
(THIES e MELO, 2013).

3.1 SISTEMAS AGROFLORESTAIS X PLANO DE RECUPE-
RAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

O modelo de agricultura que usa venenos não tem preocupação com 
a saúde das pessoas, não ajuda a melhorar a qualidade de vida das famílias, 
e só dá lucro aos grandes produtores, empresários do agronegócio, aos 
atravessadores de produtos e ao comércio de agroquímicos. Além disso, 
polui as águas, agride a natureza e empobrece a terra, acabando com as 
condições de produção e deixando as famílias em situação de insegurança 
alimentar e econômica (LIMA, et al., 2006).

Outro fator importante é que a maior parte dos solos do bioma Caa-
tinga apresenta limitações severas para o uso sustentável com atividades 
agrícolas, e num espaço onde as agriculturas familiar e empresarial são 
dependentes das chuvas, uma das maiores consequências do uso inade-
quado desses solos é a degradação em diferentes graus de intensidade que, 
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por sua vez provoca efeitos negativos na produtividade agrícola e pecuária 
e sobre os recursos ambientais (SECTMA, 2004, p. 166). 

Entretanto, de acordo com Barros Júnior, et al., (2010, p.15), é 
nesse ambiente que surgem movimentos que, ao questionarem o modelo 
implementado, buscam recuperar as práticas consideradas sustentáveis, 
partindo da Agricultura Familiar, que assume o desafio da transição ao 
modelo produtivo agroecológico, como princípio filosófico, político e 
cultural, e a partir das particularidades e potencialidades locais, buscam 
modificar suas realidades.

Diante dessa contextualização, agora compreende-se a magnitude 
dos benefícios que os Sistemas Agroflorestais podem ofertar aos Planos 
de Recuperação de Áreas Degradadas estando estas, segundo o (MMA, 
2019), intimamente ligada à ciência da restauração ecológica que consiste 
no processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi 
degradado, danificado ou destruído. A complementar, o Plano de Recu-
peração de Áreas Degradadas, considera as atividades referentes à recupe-
ração, destacando-se atividades que também são propícias de um sistema 
agroflorestal, tais como: (i) criar condições para maximizar as práticas de 
revegetação; (ii) os planos de recuperação e sua execução devem descrever 
as práticas de recuperação e estabilização da área e; (iii) o monitoramento 
das áreas recuperadas.

4 METODOLOGIA

Considerando a importância desse debate na atualidade, este traba-
lho se propôs a estudar os sistemas agroflorestais como um instrumento 
de promoção da justiça socioambiental, juntamente com o seu potencial 
de influência em PRAD’s. Desse modo, a pesquisa de campo foi realizada 
com comunidades rurais do município de Triunfo – PE, localizado na 
zona do alto Sertão, na mesorregião Sertão Pernambucano, microrregião 
Pajeú, com uma área territorial de 181,4 Km2. 

De acordo com o IBGE (2012), possui uma população estimada em 
15.006 habitantes e é caracterizado pela forte presença de comunidades 
rurais que, em termos de habitantes que residem no campo somam 7.062, 
o que representa significativamente a população do meio rural. A Figura 
1 ilustra a área urbana e a área rural do Município e mostra que, embora a 
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população rural seja menor que a população urbana, mas geografi camente 
a área rural predomina.

Figura 1. Mapa das áreas Rural e Urbana de Triunfo – PE

Fonte: Elaboração própria, 2017

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Frente à difusão de tecnologias que priorizam a adoção de máquinas 
agrícolas de grande porte na agricultura, associadas a práticas químicas em 
detrimento às biológicas e que levam ao uso massivo de fertilizantes quími-
cos solúveis e agrotóxicos, as famílias agricultoras se lançam num grande 
desafi o de fazer uma agricultura, por caminhos alternativos às tecnologias 
ofertadas por um modelo econômico, e que respeitam a natureza garan-
tindo a produção em escala de um alimento saudável. Entre as principais 
problemáticas ambientais existentes nas comunidades rurais destacam-se:

5.1 PRÁTICAS INAPROPRIADAS: QUEIMADAS E DES-
MATAMENTOS VERSUS O POTENCIAL DOS SISTEMAS 
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AGROFLORESTAIS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE 
PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL NO CAMPO

Os problemas ambientais mais graves constatados nas áreas rurais de 
Triunfo – PE, de acordo com a coordenação da Associação de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável – ADESSU, constituída por técnicos que atuam 
no meio rural, consistem na prática das queimadas e em desmatamentos 
presentes em toda a área rural do município.

Entretanto, frente à grande problemática constatada, ao mesmo 
tempo descobre-se que as ações realizadas pelas organizações não gover-
namentais que atuam no município têm um objetivo comum que se resume 
na providência da justiça socioambiental.

Relata-se aqui, o que o autor Bacha (2001) mencionou sobre as prá-
ticas de sustentabilidade (capazes de promover a justiça socioambiental) 
e a luta que essas, por sua vez, enfrentam contra as práticas degradantes 
que além de destruírem o meio ambiente, impossibilitam a construção de 
um espaço social justo, principalmente no meio rural, e que diz respeito 
ao cenário Regional em que a ocupação principal da força de trabalho da 
população rural é a agropecuária, e onde existe um embate muito pode-
roso: de um lado a luta pelas práticas de sustentabilidade que promovem 
a conservação dos recursos naturais e evitam a degradação ambiental, e 
do outro lado, as queimadas, que é a mais antiga “forma” de preparação 
de áreas para a implantação de cultivos.

Embora a prática do desmatamento, no Município, seja menor que 
a prática das queimadas, mas esse dentre outros fatores correlacionados, 
como a erosão, recai sobre a diminuição ou completa perda da capacidade 
de produção de matéria orgânica produzida pela queda de folhas; uma 
das mais agravantes consequências para o meio ambiente causadas por 
tais práticas inapropriadas, como cita Barros (2015), em seus estudos e 
pesquisas sobre degradação ambiental no Pajeú.

Por esse motivo, a ADESSU e, também, o Centro de Desenvolvi-
mento Agroecológico – SABIÁ, atuam nas comunidades rurais com a 
prática da implantação de Sistemas Agroflorestais plantando árvores nas 
áreas que foram desmatadas objetivando recuperar o que está degradado e 
conservar o que está em equilíbrio ambiental, principalmente a vegetação 
de nascentes dos riachos e rios que, por se tratarem de Áreas de Preservação 
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Permanente – APPs, as práticas inapropriadas deixam os solos desprovidos 
da cobertura de vegetação nativa necessária à preservação dessas áreas.

Associado ao objetivo de recuperar áreas degradadas, constatou-se 
que os sistemas agroflorestais, enquanto projetos de proteção ambiental 
e de agricultura sustentável, também funcionam como instrumentos de:

5 . 2  R E V I TA L I Z A Ç Ã O  D E  N A S C E N T E S  C O M 
AGROFLORESTAS

Através da problematização dos reflexos decorrentes da racionalidade 
econômica que impulsiona a adesão a tecnologias agrícolas que agridem e 
destroem o meio ambiente e, por sua vez, inviabilizam estimular a justiça 
socioambiental, atualmente, no Município, a ADESSU e o Centro SABIÁ 
se articulam com as associações e comunidades rurais para trabalhar a agri-
cultura agroecológica, através de sistemas agroflorestais, com a finalidade 
de recuperar nascentes. 

Nesse sentido, tais organizações não governamentais atuam com 
práticas que envolvem a participação dos agricultores, através do diálogo 
aberto e de mobilizações, a fim de conscientizar de forma política e eco-
lógica; sendo a participação dos agricultores e a mobilização, os dois eixos 
orientadores do desenvolvimento sustentável, conforme também confir-
mam Sidersky et al (2010), e por conseguinte, da providência da justiça 
socioambiental.

Na perspectiva de recuperar os recursos naturais ainda existentes, 
a ADESSU Baixa Verde, em parceria com a Agência Pernambucana de 
Águas e Clima – APAC atua com um projeto de revitalização de nascentes 
degradadas em dois riachos do Município abrangendo diretamente em três 
comunidades localizadas no sítio Brejinho dos Soares, no sítio Coroas e 
no sítio Icó e abrangem um total de 123 famílias. 

O projeto intitulado “Projeto Multiplicando Água e Vida no Pajeú”, 
é uma parceria entre a sociedade civil e o Governo do Estado e tem por 
objetivo a revitalização e preservação de nascentes na Serra da Baixa Verde 
através de Sistemas Agroflorestais.

Segundo Barros (2015), a maior utilidade da agrofloresta é a de 
recuperação da fertilidade do solo e da vegetação, pois não é preciso apli-
car venenos e nem adubos químicos. É por esse motivo que a prática da 
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agrofloresta tem sido uma importante ação realizada em Triunfo – PE 
com o propósito de recuperar importantes nascentes, principalmente em 
virtude de seu valor inestimável.

De acordo com as organizações não governamentais que prestam 
assessoria técnica rural, o Município, inserido totalmente na Bacia Hidro-
gráfica do Rio Pajeú, abriga diversas fontes de água, contudo, face à degra-
dação ambiental, principalmente no tocante à destruição da cobertura 
vegetal com a derrubada e a queima de suas importantes matas, ao longo 
do significativo período de estiagem em que passa região desde o ano de 
2012, a maioria dessas fontes reduziu o nível de água a próximo de zero. 
Logo, a degradação ambiental tem contribuído ainda para interferir nas 
características dos cursos de água do Município. 

A destruição das nascentes e demais fontes de água refletem em ques-
tões econômicas das famílias agricultoras, gerando uma queda na produção 
devido à falta de água para o cultivo de alimentos para o consumo humano 
e dos animais. Por isso, além do propósito de recuperar nascentes, as orga-
nizações não governamentais atuam nas comunidades rurais conduzindo, 
através de assessoria, na implantação dos sistemas agroflorestais com a 
finalidade de produzir alimentos diversificados além de incremento de 
renda para as famílias agricultoras envolvidas, tendo por maior objetivo, 
consolidar uma mudança estrutural econômica na qual as famílias tenham 
a oportunidade de melhorias de vida.

À vista disso, o estudo sobre o potencial que a implantação de um 
sistema agroflorestal tem sobre uma área rural, em condições de degradação 
ambiental, possibilitou confirmar que: (i) os sistemas agroflorestais são 
capazes de propiciar sim o estabelecimento de relações socioambientais 
mais fortes, a partir de toda uma articulação entre membros que habitam 
em um mesmo espaço; (ii) tais sistemas são fundamentados em técnicas, 
conceitos e práticas que dialogam e são transversais com certos funda-
mentos que a justiça social exige para poder se constituir em um local, 
entre elas a participação comunitária e; (iii) os sistemas agroflorestais são 
instrumentos eficientes para serem aplicados em PRAD’S:

5.3 BENEFÍCIOS QUE OS SISTEMAS AGROFLORESTAIS 
PODEM OFERTAR AOS PRAD’S
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A principal descoberta decorrente desta pesquisa diz respeito à iden-
tificação de atividades correlacionadas com a implantação de sistemas agro-
florestais em Triunfo – PE e que atingem uma importância que se estende 
além da recuperação de áreas degradadas e alcança um contexto amplo, 
de grande importância na atualidade e dotado de potencialidade para:

• Ajudar a controlar a degradação ambiental e demais danos à 
natureza e;

• Ajudar a delimitar um conjunto de medidas que propiciarão à 
área degradada um novo equilíbrio. 

Isso confirma-se no fato de os sistemas agroflorestais serem uma 
forma de recuperação de áreas degradadas e capazes de deixar tais áreas 
em uma condição não-degradada, ou, em outras palavras, terem potencial 
de restauração, restituindo aquele ecossistema ao mais próximo possível 
de sua condição original.

Adiante apresenta-se o quadro geral do quantitativo de comunida-
des rurais em Triunfo – PE e das atividades extras/relacionadas que são 
decorrentes de tudo o que abrange e constitui a implantação de sistemas 
agroflorestais:

Embora pequeno o número de ações e projetos, diante o quadro 
dominante da área rural no Município, mas sua ação está em 60% das 
associações rurais, de um total de 33 comunidades rurais. Mesmo existindo 
uma lacuna que inviabiliza a promoção plena da justiça socioambiental, 
considera-se aqui o fato de uma vez implantadas com eficiência, não des-
troem a eficácia da ação, uma vez que outros fatores também influenciam 
nesse processo, entre eles a valorização dos saberes tradicionais dos agri-
cultores familiares que lhes ativa a vontade de permanecer no campo, uma 
vez que aumenta a autonomia política representada na participação social.

Quadro 1. Atividades ambientais realizadas nas comunidades 
rurais e relacionadas à implantação de Sistemas Agroflorestais.
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COMUNIDADES RURAIS ATIVIDADES AMBIENTAIS

Comunidade Águas Claras
Comunidade Apolinário
Comunidade Barbalho
Comunidade Brejinho
Comunidade Espírito Santo 
Comunidade Fortaleza
Comunidade Icó
Comunidade Jericó
Comunidade Junco
Comunidade Lage
Comunidade Mumbaça
Comunidade Peri-Peri 
Comunidade Prazeres
Comunidade Retiro
Comunidade Santa Luzia
Comunidade Santa Maria
Comunidade Santa Rosa
Comunidade Santo Antônio de Coroas
Comunidade Serrinha
Comunidade Timbaúba

Orientações sobre conservação do 
meio ambiente, a partir da Educação 
Ambiental, orientando a adoção de 
práticas que não agridam a natureza:
a) Difusão da agroecologia, conscien-
tizando e incentivando a adoção de 
práticas agroecológicas para produção 
e consumo de alimentos saudáveis:
b) Orientação para Implantação de Sis-
temas Agroflorestais;
c) Orientações sobre manejo e conser-
vação dos recursos naturais;
d) Oficinas sobre produção de defen-
sivos naturais.

Fonte: ADESSU, 2016.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho contemplou o Sistema Produtivo Agroflorestal como 
uma alternativa sustentável para a região do Semiárido capaz de impul-
sionar a justiça socioambiental no espaço rural, tendo em vista as próprias 
características da região e da demanda da agricultura familiar, reconhe-
cendo as especificidades do bioma e o sistema agroflorestal como uma 
alternativa que preconiza a convivência com esta região. 

Na experiência estudada o maior desafio de implantação de um Sis-
tema Agroflorestal consistiu em transformar um cenário degradado em 
decorrência de ações da agricultura moderna, em um cenário capaz de 
promover as condições necessárias à produção de forma sustentável, onde 
se torna necessário a troca, pelas famílias, de uma agricultura convencional, 
bem como o abandono de práticas como o desmatamento, queimadas, uso 
de venenos e pesticidas. 

Destaca-se, enfim, a importância da atuação de uma comunidade 
rural consistindo em elemento chave para sustentar a ação transformadora 
deste modelo produtivo que é a participação comunitária. No caso de 
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Triunfo – PE, os principais protagonistas do campo enxergam mudanças 
concretas vinculadas aos processos produtivos na medida em que a comu-
nicação com outros semelhantes, de instituições e comunidades distintas, 
favorecem a disseminação e o diálogo destas experiências com as de outras 
regiões, transformando-a em um espaço rural diferenciado.
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1 INTRODUÇÃO

Por ocasião de eventos recentes, as páginas de (virtualmente) todos 
os jornais e os principais conteúdos de uma série de veículos informati-
vos nacionais versavam sobre desastres ambientais de altíssimos danos e 
impactos ocorridos no Brasil.

Na tarde de 05 de novembro de 2015, no município de Mariana, no 
Estado de Minas Gerais, rompeu-se uma barragem de rejeitos de mine-
ração, denominada “Fundão” e controlada pela empresa Samarco Mine-
ração S.A. (joint venture controlada pelas empresas brasileira Vale S.A. e 
anglo-australiana BHP) (G1, 2015), provocando a morte de 19 pessoas 
(G1, 2019a) e resultando em 643 quilômetros de rios e córregos cobertos 
de lama, 1.469 hectares de vegetação destruída, 600 famílias desabrigadas 
e em torno de 251 edificações destruídas, estimando-se que a previsão de 

1 Mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR). 
Contato: tom@interexport.com.br
2 Mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR). 
Contato: lucas.teider@gmail.com
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recuperação dos danos ambientais se dará tão somente no ano de 2032 
(INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2018)3.

Mais recentemente, em 25 de janeiro de 2019, na cidade de Bruma-
dinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, 
outra barragem veio a romper, igualmente de rejeito de mineração, na 
“Mina do Feijão”, explorada pela empresa Vale S.A. (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2019), ocasionando, desta vez e até onde se sabe, 242 mortes, 
sendo que 28 pessoas continuam desaparecidas (G1, 2019b). Considerado 
o marco recente do evento, ainda estão sendo levantados os impactos 
ambientais. Contudo, em análise preliminar, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) afirmou, com 
base em dados obtidos por meio de imagens de satélite, que o rompimento 
da barragem em Brumadinho causou a destruição de pelo menos 269,84 
hectares, sendo 133,27 destes da vegetação nativa de Mata Atlântica e 
70,65 de Áreas de Preservação Permanente (APP) (IBAMA, 2019).

Estas tragédias humanas e ecológicas fizeram retornar às pautas a 
discussão sobre os danos ambientais - possíveis e concretamente realizados 
- acarretados pelas atividades de altos riscos. Mais uma vez, encontramo-
-nos diante do debate acerca do desenvolvimento econômico “versus” a 
proteção socioambiental.

Em termos cientificamente preliminares, poderia aventar-se algumas 
possíveis causas a explicar a ocorrência reiterada de desastres ambientais 
de grande porte, como a inefetividade (sobretudo fiscalizatória) do Poder 
Público; o descaso das corporações em relação à questão ambiental; e 
a ausência de um efetivo mapeamento e de uma eficaz gestão de riscos, 
também por parte da Administração Pública, mas principalmente no 
âmbito da iniciativa privada.

Não obstante, outro tema que ganhou tônus e destaque em tempos 
recentes, no discurso e também de ordem prática, foi e continua sendo 
o Compliance. Inicialmente em uma clara primeira aproximação com o 
Direito Penal, no sentido de prevenir a ocorrência de crimes4, o Compliance 

3 Dados atualizados até 06 de fevereiro de 2018, podendo os impactos serem ainda maiores 
nos tempos atuais.
4 Neste sentido, Renato de Mello Jorge Silveira e Eduardo Saad-Diniz lecionam que “Com 
o surgimento nos Estados Unidos da América do Norte, os compliance programs têm, 
em sua origem, claro propósito de prevenção de delitos econômicos empresariais (...)”. In: 
SILVEIRA; SAAD-DINIZ, 2015, p. 114.
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espraiou-se - como necessário - para se relacionar com todas as demais 
áreas do Direito, incluindo-se, neste sentido, o Direito Empresarial e o 
Direito Ambiental.

Buscando conciliar duas temáticas atuais, propõe-se, como hipótese 
primária e inicial, a possibilidade de efetivos Programas de Compliance 
auxiliarem na resolução da questão da inefetividade fiscalizatória do Poder 
Público, bem como no tópico do conteúdo cultural de (falta de) cumpri-
mento no ambiente corporativo e a problemática de ausência de eficaz 
gestão de riscos e controles.

O Compliance, neste contexto, deve ser entendido como mentalidade 
e intenção além da mera evitação de responsabilização por malfeitos, mas 
como um verdadeiro ferramental de prevenção de eventos indesejados, 
monitoramento de condutas e procedimentos e de estabelecimento de 
respostas adequadas. Em paralelo, nos termos da doutrina kantiana, é 
necessário que o Compliance não se estabeleça como um imperativo hipo-
tético (simples meio condicional), mas como um autêntico imperativo 
categórico, cujo intento seja o da integridade, onde o agir exemplar poderia 
se configurar como benéfico princípio universal e parâmetro (máxima 
replicável) para toda a sociedade (KANT, 2007, p. 50 e 59).

No que tange à uma perspectiva prática, propõe-se as políticas públi-
cas como instrumento de operacionalização da prevenção de danos e catás-
trofes ambientais, na racionalidade de eficácia das políticas e diretrizes 
definidas e emanadas pelo Poder Público aos agentes econômicos cuja 
atividade empresarial esteja voltada às operações de alto risco.

Ao fim e ao cabo, o ensaio de proposta é o de que se busque soluções 
(notadamente preventivas) alternativas à mera tutela sancionatória do 
Direito (Penal) Ambiental, “chegando-se antes do problema” - precaven-
do-os ou respondendo-os de maneira adequada em sede de Compliance -, 
de maneira a equilibrar, de maneira satisfatória, a proteção socioambiental 
eficaz e efetiva e (promovendo) o desenvolvimento econômico sustentável.

Os métodos de pesquisa empregados foram o hipotético-dedutivo 
(eis que, formulada a possibilidade de uma lacuna em matéria de tutela 
ambiental, lançaram-se hipóteses que a poderiam preencher, testando, 
dedutivamente, as hipóteses) e o fenomenológico (descrevendo uma reali-
dade tal qual ela é a partir de uma interpretação e onde os autores são reco-
nhecidamente importantes no processo de construção do conhecimento), 
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com o procedimento de pesquisa monográfico e a técnica de pesquisa 
bibliográfica.

2 OS PROGRAMAS DE COMPLIANCE COMO MECANIS-
MOS MATERIALMENTE EFETIVOS PARA A PREVENÇÃO 
DE DESASTRES AMBIENTAIS

Inegavelmente, as figuras dos desastres ambientais ocorridos recen-
temente - e reiteradamente - no Brasil evidenciam a atualidade da proble-
mática. Ainda neste sentido, busca-se, neste momento, agregar à discussão 
outro tema do momento que carrega manifesta convergência: a questão 
do Compliance. Aqui, um assunto do momento pode auxiliar em outro.

Compliance (termo da língua inglesa que deriva da expressão “to com-
ply”), em um primeiro momento, significa cumprimento (BLOCK, 2017, 
p. 15). Entretanto, entende-se que o Compliance não se resume ao mero (e 
insuficiente) cumprimento formal das normativas relativas à atividade da 
corporação, como muito historicamente abordado (CARDOSO, 2015, p. 
35-36), devendo necessariamente expandir-se para elementos e objetivos 
externos às organizações empresariais, como o alcance da ética, da moral, 
da honestidade e da transparência, impactando não apenas na condução 
dos negócios, “mas em todas as atitudes das pessoas” (GIOVANINI, 2014, 
p. 20).

Um Programa de Compliance, portanto, busca “mover uma organi-
zação inteira, no sentido de adotar, de fato, uma postura cada vez mais 
transparente, lícita, ética e íntegra” (GIOVANINI, 2014, p. 47), miti-
gando atitudes e procedimentos que não atinjam o ideal de cumprimento 
e integridade (atitudes e procedimentos non-compliant).

E o que são, na prática, os Programas de Compliance? De maneira 
breve e didática, as suas criações, desenvolvimentos e implantações podem 
ser resumidas em três grandes fases: o mapeamento de riscos (Compliance 
Risk Assessment), a elaboração dos documentos e a implementação dos 
controles. 

A primeira fase (o mapeamento de riscos) ocupa posição de des-
taque em virtude de constituir-se como “fundamental para o sucesso da 
organização” e para a sua perenidade (GIOVANINI, 2014, p. 61, 209). 
Nesta etapa, deverá ser antecipado “o maior número de eventos incertos, 
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no sentido de estabelecer uma dinâmica, após identificado, para a sua 
priorização, tratamento e controle” (CASTRO; ZILIOTTO, 2019, p. 
143). Neste momento, com a colheita de diversos insumos informativos 
(a partir, v. g., de revisão preliminar de documentos, da condução de entre-
vistas com diferentes atores das empresas, da análise de organogramas, de 
conflitos de interesses, de contratos e de diversos outros documentos, de 
produtos, serviços e/ou soluções da própria corporação e de processos e 
sistemas internos), será possível identificar a base normativa incidente 
(se existente), bem como reconhecer as matérias de interesse e os pontos 
sensíveis da instituição, elaborando-se o documento-base de um Programa 
de Compliance, a Matriz de Riscos e Controles, definindo-se, também, as 
instâncias responsáveis (e em que medida) pelo cumprimento e os fluxos 
e os processos de conformidade.

Continuando-se no âmbito do mapeamento de riscos, em uma 
Matriz de Riscos e Controles, além da previsão do risco em si, de sua 
descrição, de sua base normativa, dos controles propostos (sejam eles pre-
ventivos, de detecção/monitoramento e/ou de resposta) e das evidên-
cias, o seu coração constitui-se como a expressão do binômio “impacto x 
probabilidade” (GIOVANINI, 2014, p. 214), sendo o impacto o dano 
estimado e a probabilidade como a chance de concretização do risco. A 
partir desta análise a empresa poderá seguir na criação ou na revisão (em 
sede de aperfeiçoamento contínuo [GIOVANINI, 2014, p. 52]) de seu 
Programa de Compliance.

Junto à Matriz de Riscos e Controles, aqueles riscos que apresentem 
alto impacto ou alta probabilidade, ou ambos, deverão ser especialmente 
considerados. Evidência preliminar da ausência de efetiva gestão de riscos 
por parte da empresa Vale S.A., no rompimento da barragem em Brumadi-
nho, é relevada pela constatação de que, apesar de o risco de evento danoso 
à época ser considerado baixo, o seu impacto deveria ser avaliado como 
alto, ante o “potencial de perda de vida” (CORREIO BRASILIENSE, 
2019).

As segunda e terceira fases - cuja análise demasiadamente prolongada 
não se concilia com o objetivo do artigo -, quais sejam, a elaboração de 
documentos e a implementação dos controles, em rápidos termos, carac-
terizam-se, respectivamente, como a consolidação e a formalização escrita 
das condutas e dos procedimentos que guiarão a empresa ao seu ideário de 
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conformidade (cumprimento e integridade), relevantes para a comprova-
ção, inclusive perante as autoridades competentes, da postura compliant da 
instituição, com o exemplo das Políticas Institucionais de Compliance, dos 
Códigos e Manuais de Conduta Ética e de demais documentos específicos 
elaborados conforme a peculiar necessidade da corporação (e. g., Políticas 
de Relacionamentos com Terceiros, podendo ser destacada em Know Your 
Client, Know Your Employee, Know Your Partner, Know Your Supplier, e 
outras; Política Anticorrupção; Política de Investigações Internas; Polí-
tica de Segurança da Informação e de Tratamento de Dados; e Política de 
Responsabilidade Socioambiental); e, a implementação dos controles, 
como o cumprimento do cumprimento, ou seja, a efetiva concretização 
das medidas preventivas na atividade operacional da empresa, “colocando 
em prática os procedimentos criados” (GIOVANINI, 2014, p. 90).

Quando dos controles, estes poderão ser formais (documentais), 
atitudinais (de condutas), procedimentais ou até mesmo físicos. Com 
o exemplo hipotético de um Programa de Compliance cuja uma de suas 
atribuições seja a de mitigar os riscos do rompimento de uma barragem, 
após a fase de Risk Assessment (onde fora evidenciado, considerado e estu-
dado o risco como tal), controle formal constituir-se-ia, v.g., na previsão 
escrita do risco e dos procedimentos e atitudes de controle (e.g., em um 
Manual de Procedimentos específico para a espécie); controle atitudinal 
assumir-se-ia como, ab initio, uma verdadeira cultura geral da empresa no 
sentido de empregar condutas com o fim de prevenir tais acontecimentos 
e, sequencialmente, a previsão em uma Matriz de Responsabilidades (con-
trole formal e documental) das ações específicas que determinadas pessoas 
deverão executar para a prevenção concreta do risco; controle procedimen-
tal, ao seu turno, significaria o estabelecimento de procedimentos laborais 
específicos para os funcionários, colaboradores, empregados em geral e 
demais terceiros no objetivo de prevenir desastres ambientais; e, controles 
físicos, à sua vez, poderiam ser as medidas iniciais e os reparos contínuos 
realizados na própria estrutura da barragem, visando a sua segurança.

Considerados os conceitos até aqui esclarecidos e as constatações 
ora já postas, tem-se que os Programas de Compliance constituem-se como 
mecanismos materialmente efetivos para a prevenção de desastres ambien-
tais ou, no mínimo, se afiguram como engenho apto a prover a melhor 
resposta possível à evento cuja ocorrência fora imprevisível ou inevitável 
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(uma vez que um Programa de Compliance não pode ser considerado tão 
somente como aquele que tudo previne, ante impossibilidades fáticas e 
operacionais, mas, também, como aquele que responde adequadamente 
aos eventos indesejados).

Isto porque, respeitadas as fases de elaboração de um Programa de 
Compliance, com especial atenção à elaboração da Matriz de Riscos e 
Controles e a sua escorreita observância e seguimento, a empresa poderá 
conhecer os riscos (fático-circunstanciais, normativos, reputacionais, 
entre outros) aos quais se encontra sujeita e operacionalizar, executar e 
programar ações no intento de preveni-los e mitigá-los, evitando assim as 
tragédias com altos custos humanos e socioambientais. Com os exemplos 
dos desastres ocorridos em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, no início 
de 2019, uma vez considerados os riscos de rompimento das barragens (os 
quais poderiam ser inevitáveis por razões de força maior, mas não impre-
visíveis), procedimentos e atitudes preventivas poderiam ter sido tomadas 
ou, ainda, respostas adequadas poderiam ter sido previstas e executadas 
(como, e. g., no caso de Brumadinho, com mais eficaz construção de uma 
área de escoamento de rejeitos ou de delineamento de uma rota de fuga 
na eventualidade de rompimentos).

Indispensável, portanto, sobretudo em um contexto de sociedade de 
risco (BECK, 2011, passim) onde “age-se no presente a fim de evitar, ou ao 
menos mitigar, a concretização das ameaças previstas” (TAMBORLIN; 
SANTANA, 2015, p. 4), a gestão de riscos (verdadeiramente incutida 
como política corporativa [CASTRO; ZILIOTTO, 2019, p. 151])  e o 
estabelecimento de uma Governança de Riscos no âmbito empresarial, esta 
última devendo ser “entendida e praticada como elemento fundamental 
da estratégia, para que a organização atinja seus objetivos de forma sus-
tentável” (LEMOS, 2017, p. 456-457).

São diversas as vantagens percebidas pela própria instituição ao ado-
tar um Programa de Compliance, como o conhecimento de seus riscos e a 
classificação de seus potenciais danos, a melhora na imagem da empresa 
(fator reputacional), o beneficiamento com redução de multas e atenuantes 
normativas nos casos de eventual responsabilização, a redução do custo 
operacional e o aumento da competitividade (ROCHA JUNIOR; GIZZI, 
2018, p. 135-136). Ademais, as vantagens e os benefícios não restam adstri-
tos ao âmbito corporativo, senão estendem-se para aproveitar à sociedade, 



182 | O TÊNUE EQUILÍBRIO ENTRE A PROTEÇÃO SOCIOAMBIENTAL E O (PRETENSO) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: A HIPÓTESE DOS 
MECANISMOS PREVENTIVOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO SOLUÇÕES ALTERNATIVAS À TUTELA MERAMENTE SANCIONATÓRIA

v. g., na elevação do patamar ético e de cumprimento (normativo stricto 
sensu) das atividades empresariais (o que igualmente agrega ao país, ins-
titucionalmente considerado); e também aos indivíduos-pessoas isolada-
mente considerados, e. g., no salvamento de vidas e de biomas, evitando-se 
resultados trágicos como os de Mariana e Brumadinho, daí justificando-se 
a importância dos Programas e da cultura de Compliance.

Necessário, à título de proposta (seja de implantação, nos ambientes 
onde inexistente, ou de continuidade, onde já praticado), a incorporação 
da gestão de riscos, da Governança de Risco e, verticalmente, do instru-
mento da Matriz de Riscos e Controles, nas políticas públicas (considera-
dos os seus estágios5 e em que ponto o Compliance poderia ser inserido), 
notadamente, considerado o escopo do artigo, naquelas cujo objetivo seja 
a regulação dos impactos socioambientais das atividades exploratórias de 
alto risco.

3 A INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS CRIMINAIS PARA PRO-
TEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A crônica do direito penal se confunde com os interesses do ser 
humano em proteger determinados bens jurídicos (LISZT, 2005, p. 
38-39). Com o decurso do tempo, esses interesses atingiram outro pata-
mar, e hoje podem ser conceituados como supraindividuais, pois o perigo 
inerente advindo das novas tecnologias e da globalização demandou novas 
reflexões sobre o que deveria ser tutelado pelo direito penal (BADARÓ, 
2017, p. 241-246)

Dentro desse contexto de sociedade do risco e de uma crise do pre-
tenso Estado do bem-estar social, sofre-se uma grande influência de um 
verdadeiro discurso punitivista-populista (ABI-ACKEL TORRES, 2018, 
p. 392). 

Naturalmente, um governante político irá tomar medidas que 
tenham apelo político. Assim, ele dentro da competição por votos e aten-
ção da mídia, irá tomar decisões pautadas na opinião pública e nos valores 
políticos, não nas pesquisas empíricas ou experiências governamentais 
passadas produzidas por análises de políticas públicas. Isso importa dizer 
5 “O ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios: definição de agenda, 
identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e 
avaliação”. In: SOUZA, 2006, p. 29.
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que serão motivados não pela efetividade ou eficácia da política proposta, 
mas sim com a percepção popular (GARLAND, 2008, p. 251)

Dentro desse contexto, vale ressaltar que esse alarde melodramático 
potencializa o ganho político de um discurso popular punitivista. E dentro 
da lógica do ciclo de políticas públicas, o efeito midiático é a consolidação 
de uma formação de agenda no sentido de que o mecanismo penal é o 
necessário para se conscientizar e resolver os problemas da coletividade 
(ABI-ACKEL TORRES, 2018, p. 343).

Com efeito, o primeiro desastre natural brasileiro se clamou por mais 
alterações legislativas, como se o Poder Público não tivesse outras opções 
possíveis para prevenir novas crises ambientais. Com a espetacularização 
e sensacionalismo provocados pelas redes, esses seduzem a população para 
clamar, sem respaldo científico ou estatístico que ateste sua eficácia, por 
mais punições e recrudescimento da política criminal (SUZUKI, 2018, 
p. 118-130)

Por uma questão de ordem lógica, caso o Direito Penal seja invocado 
para sancionar ante a algum desastre natural, ou até mesmo para contro-
lar um perigo em abstrato, a política criminal falhou. Afinal, quando os 
mecanismos de intimidação não funcionam, a justiça penal tão somente 
pune o que não foi efetivamente protegido, de sorte que o efeito desejado 
para se efetivamente coibir os danos ambientais, não funcionou.

Sob a ótica da criminologia crítica, deve-se ter cuidado ao invocar o 
discurso de custo e benefício no momento de se questionar o combate a 
criminalidade e estabilização da norma frente a sociedade. As estruturas 
assim se alteram para almejar também um controle de verdadeira monito-
ria, porém os discursos de tolerância zero ideológico também apresentam 
seus custos ao sistema investigativo e judicial (ROSA, 2017, p. 100-110.). 
Dentro das perspectivas sugeridas por Jesús Maria Silva Sánchez, perce-
be-se que o legislador, ao expandir o direito penal sem reflexão, não está 
propondo modelos político-criminais completos. Assim, deve-se manter 
a reflexão dentro de uma perspectiva dogmática que permita reconstruir 
a interação da lei com a suposta do Direito com o resultado e que esse seja 
o mais correto possível (SILVA SÁNCHEZ, 2011, p. 208).

Nesse ponto, é importante sobrelevar que as dificuldades inerentes 
não passam tão somente pela alta demanda gerada pela política criminal, 
mas afetam inclusive a nossa dogmática penal. Isso porque agora, como 
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bem sintetizado por Victor Costa, a criminalização realizada pelo legisla-
dor é sobretudo no sentido de “não fazer algo devido”. Dentro de estruturas 
hierárquicas empresariais complexas, hoje há um grande questionamento 
sobre como realizar a imputação penal ao garante, que muitas vezes poderá 
se confundir quando houver a figura do Compliance Officer. A descrição da 
conduta de “não fazer”, ou seja, o eventual dever dessa pessoa que deveria 
evitar o resultado danoso está longe de encontrar uma pacificidade seja na 
doutrina quanto jurisprudência (COSTA, 2017, p. 37-39). 

Uma solução possível para essa questão, longe de exaurir a temática, 
seria abordar a questão da causalidade do dano com a omissão perpetrada 
por determinado indivíduo. Nesse sentido, investigar-se-ia quem teria 
a oportunidade de agir de algum modo que viesse a obstar o perigo ou 
o evento danoso (ROCHA, 2017, p. 174-182). Contudo, essa questão 
emblemática mereceria um artigo específico e verticalizado que não com-
porta a proposta do presente.

Seja como for, é certo que os maiores riscos para o meio-ambiente são 
artificiais, ou seja, criados pelo ser humano em razão de sua intervenção e 
o avanço da tecnologia. Contudo, olvida-se de trazer o debate para outros 
ramos das teorias sociológicas. Isso porque nos países latino-americanos os 
problemas básicos de falta de educação, saúde e oportunidade de emprego 
ainda não foram superados, de sorte que a expansão da tutela penal não 
deve ser a prioridade ante a tantas falhas estruturais (BADARÓ, 2017, 
p. 117-118).

Contudo, o medo da punição, também denominada como prevenção 
geral da pena, não tem surtido efeito desejado. Essa é a razão pela qual é 
preciso buscar e debater alternativas. 

4 AS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS À TUTELA MERAMENTE 
SANCIONATÓRIA

Atualmente, as políticas públicas brasileiras têm se pautado sobre-
tudo na promulgação de novas leis. Vislumbra-se um problema crônico 
no que tange ao estudo do tema no que diz respeito às reflexões realizadas 
no momento da implementação. 

Ocorre que, a despeito da edição da lei ser perfeita, sua aplicação 
resta tolhida dada a falta de reais investimentos que viabilizem a execução 
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correta da finalidade pretendida. Isso faz com que o Poder Público solicite 
ao legislativo que elabore mais leis que tentem contornar essa falta de inves-
timento, porém o resultado é certo: surgirá outro problema decorrente 
da inexistência de verba que permita alcançar os objetivos pretendidos.

Ante a situação de que os problemas não conhecem fronteiras, é 
preciso compreender que qualquer tentativa de reparação do dano não 
efetivamente fará com que a situação retorno ao status quo (STEINER, 
2018, p. 65). Os estudos inerentes a responsabilidade civil e reparação de 
danos, tal qual na obra citada, demonstra que o Direito Civil, em relações 
sobretudo privadas, já superou o entendimento de que é possível reparar 
um dano, e esse conceito deveria ser melhor aplicado quando da imple-
mentação de uma política pública pela via criminal sancionatória.

A despeito do senso comum nos trazer apenas a sensação de pânico 
aos desastres naturais possíveis, as pesquisas já apontam que estamos a 
marchas forçadas para catástrofes ambientais e escassez de recursos natu-
rais. São demandados investimentos que modernizem todo o sistema de 
infraestrutura, não só as barragens que ocorreram as recentes catástrofes, 
mas também portos, sistemas de saneamento básico, rede elétrica e energia 
(SACHS, 2012, p. 226).

Entretanto, a lógica permanece intacta e uma das últimas novidades 
legislativas para se conter desastres naturais, mas não só, foi a regulação 
da figura do whistleblower6. Essa técnica investigativa, ainda que pensada 
sobretudo para casos de corrupção, também permitiria que algum funcio-
nário de dentro da empresa pudesse deletar alguma atividade ilícita que 
estivesse violando o bem jurídico ambiental, visando a eficácia repressiva 
(FERREIRA, 2018).

Em outras palavras, trata-se de mais uma política pública de natureza 
criminal probatória que tão somente está tentando resolver o problema 
pela via sancionatória. Entretanto, o meio-ambiente não pode suportar 
esses riscos, afinal, caso um empregado chegue a denunciar a empresa por 
meio do whistleblow já estamos diante de um risco potencial ou de um 
dano à natureza. Talvez esse instituto acabe gerando mais satisfação ao 
recompensar o indivíduo que denuncia o delito (BENTHAM, 2007, p. 
72-73) que propriamente resolver a questão.
6 A Lei Federal nº. 13.608/2018 foi aprovada sem sequer superar o debate acerca da 
impossibilidade do anonimato, como preconizado pela Constituição Federal em seu artigo 
5º, inciso IV. 
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É necessário então de uma melhor percepção sobre como fiscalizar 
e avaliar a efetividade, bem como a eficácia, das medidas tomadas pelas 
políticas públicas, inclusive as criminais. Insistir em mais leis penais não 
têm qualquer respaldo empírico, de modo que a reflexão sobre como 
aprimorar a proteção real do meio-ambiente é imperiosa. 

E é fato que o Brasil ainda não conseguiu resolver alguns dos pro-
blemas mais básicos pela via pública, como já aventado. Então, a teoria 
discursiva de proteção ao meio ambiente precisa estar alinhada com o todo 
o ideal de planejamento público integrado e com intersetorialidade, permi-
tindo inclusive a participação popular (AZEVEDO, 2018, p. 165-170)7.

Porém, ao se elaborar uma política pública, essa pode apresentar mais 
mecanismos democráticos, com regras mais claras e precisas acompanha-
das de boa publicidade para o entendimento dessas regras. E, ratificando, 
deve-se haver melhores critérios de avaliação e vigilância que permitam a 
constante análise dessas políticas públicas (SECCHI, 2017, p. 137-139)

Há motivos para confiar na mudança. Nos últimos anos há um 
crescente interesse sobre políticas públicas dentro do âmbito acadêmico. 
Assim, nos falta ainda tentar criar algum tipo de integração entre as diver-
sas áreas do conhecimento que se tem verticalizado para seja possível criar 
políticas públicas com critérios mais objetivos e científicos (FARIA, 2012, 
p. 123-126). Somente então será possível superar os discursos rasos que 
só se preocupam com o viés do ganho político imediato.

De igual modo, pensar a sustentabilidade do meio ambiente dentro 
dessa dimensão de planejamento não é uma tarefa simples. Afinal, dada 
a necessidade de o Brasil se desenvolver economicamente para assegurar 
e custear os direitos sociais, como realizar isso sem colocar em cheque o 
interesse difuso do meio-ambiente? E o cerne dessa questão está no uso 
racional dos recursos naturais. A intenção é sobretudo reduzir a potencia-
lidade dos riscos inerentes desse crescimento desenfreado de tecnologias 
que exijam muito da natureza, bem como da avidez inerente do ser humano 
por mais riquezas pessoais (AZEVEDO, 2018, p. 259-261).

Com efeito, a sugestão de Edgar Morin para a agonia planetária 
parece urgente: co-pilotar a terra (MORIN, p. 178-179). Nesse sentido, 
o filósofo francês afirma que uma melhor escolha seriamos compreender 
7 O autor destina uma parte de seu livro para traçar um panorama de planejamento público 
integrado, participativo e sustentável de maneira harmônica, compreendendo prioridades, 
restrições orçamentárias e custo dos direitos, mas almejando respeito à democracia.
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que o homem não pode ser o único protagonista nessa relação, mas sim 
ter a consciência de que há uma dupla pilotagem entre homem e natureza, 
tecnologia e ecologia. Para tanto, devemos despender não só recursos, mas 
como esforços que busquem essa conscientização populacional e aprimo-
ramento de todo o planejamento estatal.

5 CONCLUSÃO

Os recentes episódios de rompimento de barragens de rejeitos de 
mineração ocorridos em Mariana (2015) e Brumadinho (início de 2019), 
ambos os municípios localizados no Estado de Minas Gerais, eventos nos 
quais já são registradas 19 mortes, no primeiro, e 242, no segundo - além 
dos impactos ambientais, nem todos já mensurados ou, ainda, mensuráveis 
-, fizeram retornar às pautas a discussão entre a proteção socioambiental 
e o desenvolvimento econômico. 

O Compliance, como outro tema do momento, pode se apresentar, 
quando considerado como um imperativo categórico, como um impor-
tante movimento de superação do atual (e ineficaz) paradigma para o 
avanço rumo a uma postura preventiva mais ética e íntegra. Para tanto, 
tem-se a sua instrumentalização por meio dos efetivos Programas de Com-
pliance, onde, observadas as suas fases, sobretudo com um verdadeiro com-
prometimento com o mapeamento e o gerenciamento de riscos e uma 
Governança de Riscos (da qual resultará a Matriz de Riscos e Controles), 
não obstante a implementação dos controles adequados, poderá agregar 
vantagens às empresas e também ao país, à sociedade e aos indivíduos 
isoladamente considerados, prevenindo ou respondendo adequadamente 
os desastres ambientais.

De igual modo, precisamos compreender que nossas políticas cri-
minais meramente sancionatórias estão desassociadas com a dogmática 
e a criminologia. A mera edição de lei punitiva não tem dado frutos em 
matéria de prevenção do crime e proteção ambiental.

Não obstante, é preciso compreender como aprimorar as políticas 
públicas dentro de uma ideia de multidisciplinariedade. Tentar avançar no 
que diz respeito a um planejamento com critérios objetivos e científicos, 
pautados em pesquisa e experiência, não só no ganho político advindo de 
medidas levianas com viés ideológico.
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Com efeito, além de servir como fiel da balança entre a proteção 
socioambiental e o desenvolvimento econômico, o Compliance, otimizado 
e operacionalizado por meio de políticas públicas, pode salvar biomas, 
cidades e vidas.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como finalidade uma análise dos impactos que a 
silvicultura de eucalipto acarreta a estrutura agraria do país, em especial, 
para com os conflitos socioambientais. Partimos de uma premissa que 
estes conflitos se desdobram do processo de colonização em harmonia 
com o papel do Estado na implementação do plano desenvolvimentista 
que teve início ainda nas décadas de 60 e 70, momento em que, como 
veremos adiante, provocou o alastramento desenfreado desta monocultura. 

Embora seja grande a extensão das mazelas do cultivo do eucalipto 
concentraremos mais atenção no seu uso desmedido dos recursos hídri-
cos, bem como as consequências negativas na qualidade das águas sub-
terrâneas. Mas, contudo, não restará inobservado a concentração da terra 
e da produção agropecuária, a insuficiência de propulsão de postos de 
trabalho inerentes esta monocultura, principalmente no campo, o uso 
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indiscriminado de agrotóxicos, o bloqueio à reforma agraria, enfim, todos 
os desdobramentos inerentes aos chamados desertos verdes. 

Não podemos analisar o papel do Estado, em auxilio a este cultivo 
em larga escala de florestas plantadas, fruto de um modelo agrário/agrí-
cola de priorização e centralização do capital, sem apontarmos a própria 
contradição sistêmica que isto acarreta. Há de se observar que este mesmo 
Estado, ao contrário do que por ele é fomentado e incentivado, tem como 
base principiológica legal e legislações positivadas no sentido adverso, 
eis que, ainda temos um ordenamento jurídico que vem em salvaguarda 
de direitos humanos e arraigado de preceitos protecionistas ambientais.

Não obstante, para análise do tema proposto, faremos uso de revisão 
bibliográfica bem como documental e jurisprudencial ao seio de uma pers-
pectiva voltada aos direitos humanos fundamentais e princípios ambien-
tais, como, por exemplo, o da solidariedade. Diretrizes indispensáveis que 
compõem a dignidade da vida humana para as presentes e futuras gerações, 
haja vista que não há como negar que é estreita a relação entre a água e os 
direitos basilares, como a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana.

2 O DESERTO VERDE

Kengen (2001, p. 8) nos esclarece que a década de 60 foi decisiva para 
a industrialização do setor florestal como o vemos hoje. O autor atribui ao 
ano de 1964 o marco para este avanço na cadeia de produção de florestas 
plantadas, momento em que é interrompido o regime constitucional de 
1946 e realizadas grandes mudanças da legislação ambiental e na estrutura 
da administração pública voltada a matéria florestal. 

Convergindo neste sentido, Novais (2006, p. 6) enfatiza que a sil-
vicultura de florestas plantadas tinha baixo ou quase nenhuma expressão 
agroindustrial, mas, na década de 60, após a criação da política governa-
mental de incentivos fiscais com o fito de implantar florestas de rápido cres-
cimento, começou a ganhar elevada importância dentro do agronegócio.

Kengen (2001) nos esclarece que paralelamente à transmutação legal 
ocorrida na década de 60, parcelas do setor público passam a financeiri-
zação e/ou partilhar o controle (parcerias público-privada) das empresas 
exploradoras de recursos florestais.
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No contexto das transformações iniciadas em 1965, a demanda pela conces-
são de incentivos fiscais para reflorestamento, acima citada, foi finalmente 
atendida com a promulgação, em 02 de setembro de 1966, da Lei nº 5106. 
As indústrias de base florestal ganharam uma poderosa fonte de recursos 
para o reflorestamento em larga escala. O objetivo central dessa política era 
o de induzir o setor privado a expandir suas atividades num setor que requer 
um longo período de amortização dos investimentos e, desse modo,asse-
gurar o suprimento de matéria-prima, a baixo custo, para indústrias cuja 
expansão contribuiria para o crescimento econômico do País. Pode-se afir-
mar que a concessão desses incentivos, embora tenha sido articulada fora 
do setor florestal representou um instrumento de política econômica com 
enorme repercussão sobre a área florestal (Kengen, 2001, p. 9).

Neste contexto propício, o grande gênero exótico, Eucalyptus (L’He-
rit), proveniente da Austrália, ao qual possui mais de 600 espécies plan-
tadas em larga escala no mundo, nas mais distintas condições ambientais 
(Lima, 1996, p. 04), não tardou a ganhar imenso destaque no circuito 
nacional. Durante este período, de grandes incentivos institucionais, apre-
sentou impressionante crescimento chegando, entre a década de 70 até o 
ano de 2008, uma média de 5,7% ao ano, que, por sua vez, quando com-
parados aos 2,6% da América latina, 0,9% dos países centrais e 1,9% para 
o conjunto de países periféricos, mostra-se imensuravelmente despropor-
cional (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ARVORES - IBA, 2017, p.31).

Outro estudo levantado pela Associação Brasileira de Produtores de 
Florestas Plantadas – ABRAF, aponta que esta silvicultura, entre 2006 e 
2012, apresentou, em todo território nacional, crescimento de 6,03 % ao 
ano, alcançando, ainda em 2012, o incrível marco de 5.102.030,00 ha de 
área plantada (ABRAF, 2013, p. 118). 

Levantamentos mais recentes apontam que em 2016 o eucalipto 
representou 72% do total da área destinada ao plantio de florestas planta-
das ou não naturais e, por fim, estimam 5,7 milhões de hectares da arvore 
a nível nacional (IBA, 2017, p. 34). O mesmo estudo aponta que em 2016 
o eucalipto apresentou crescimento de 0,5% em relação ao ano anterior, 
2015. As áreas com outras espécies utilizadas no reflorestamento exótico, 
como o pinus e outros gêneros, permaneceram inalteradas no período. 
Os plantios de eucalipto concentram, principalmente, em Minas Gerais 
(24%), em São Paulo (17%) e Mato Grosso do Sul (15%). Mato Grosso do 
Sul tem liderado esta expansão registrando aumento de 400 mil hectares 
neste mesmo período, com uma taxa média de crescimento de 13% a.a. 
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(IBA, 2017, p. 30).
Neste interim, ponderando que o país possui 7,8% de seu território 

destinado a agricultura, ou seja, 65.913.738 hectares (EMBRAPA, 2017), 
podemos afirmar que o eucalipto então ocupa 8,6% de toda produção do 
agronegócio. 

Ocorre que, um eucalipto com três anos consome em média 20 litros 
de água por dia, consumo que aumenta gradativamente podendo uma 
única unidade com 20 anos consumir até 200 litros diariamente. Portanto, 
analisando o valor mais baixo (20 litros) significa que uma única árvore 
consumirá 7.300 litros de água por ano e que durante esse mesmo tempo 
uma plantação típica (1100 árvores / hectare) irá consumir 8.030 milhões 
de litros de água por hectare/ano (GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 
2005, p. 1571).

Quando comparada a silvicultura do eucalipto com o cerrado nativo, 
bioma que compartilha a região de maior concentração desta monocultura, 
constata-se que os espécimes do cerrado transpiram entre 1,5 mm (na 
seca) e 2,5 mm (nas águas) de água por dia e, dado a suas baixas estaturas, 
exibem média de 10 a 20 toneladas de biomassa por hectare. De outro 
lado, o eucalipto, transpira cerca de 6 mm de água por dia e produz, no 
mesmo hectare, 100 a 150 toneladas de biomassa. Ou seja, a monocultura 
do eucalipto produz cerca de 10 vezes mais biomassa do que as arvores 
nativas das savanas brasileiras. Ora, não podemos nos esquecer que 2/3 
desta biomassa é constituída e produzida por água que, antes, quando ali 
havia o cerrado, alimentava o lençol freático que mantinha as nascentes e 
os córregos desses locais (SILVA; GONÇALVES, 2004, p. 02). 

Alguns autores sequer consideram as silviculturas de eucaliptos como 
florestas, vez que uma floresta, na acepção correta da palavra, deve ser 
ecossistema complexo que se autorregenera e que possui solo, água, micro-
clima, energia e ainda, ampla variedade de plantas e animais em mútua 
relação. Uma monocultura comercial de arvores plantadas, ao contrário, 
é uma área cultivada, cujas espécies e estrutura foram dramaticamente 
simplificadas para produzir somente um único produto, como no caso, 
árvores (FERREIRA, 2009, p. 137; PORTO-GONÇALVES, 2013, p. 
363; LIMA et al, 2016, p. 18).

Deste modo, demonstramos que não é por mera casualidade que os 
moradores das confrontações destas monoculturas de florestas exóticas 



| 197 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

vêm denunciando os estragos às fontes de água que abasteciam as regiões, 
e, criticamente, apelidam este cultivo de “Deserto Verde”. Não obstante, 
ressalta Silvia et al (2014, p.03) que há publicações cientificas de modo 
a negar este fenômeno, muitas vezes até mesmo mal-intencionadas ou 
motivadas a desqualificar essa percepção certeira das comunidades rurais 
que sofrem este impacto avassalador as águas subterrâneas, em maioria 
patrocinadas por empresas ou grupos que visam somente a manutenção 
de seus negócios lucrativos.

3 OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

Lima et al (2016, p. 17), afirma que a exploração florestal foi, nas 
últimas décadas, um dos setores mais criticados a nível mundial, e, neste 
contexto, junto a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, conhecida como Eco 92, conferenciada no Rio de 
Janeiro, dentre seus pactos oficiais assinados por chefes de 156 países, 
resultou que o processo de certificação para a proteção das florestas ficou 
a cargo de empresas privadas de certificação florestal, envolvendo orga-
nizações ambientais, grupos empresariais do setor florestal e organismos 
multilaterais, como é o caso do Banco Mundial (BM). Percebe-se que, 
dentre todos listados, não há participação, nem por pouco indireta, do 
ente público. 

Para Porto-Gonçalves (2015, p.357) os Mecanismos de Certificação 
Florestal (MCF), juntamente com os Mecanismos de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), resultado da Eco92, são, “os exemplos mais emblemáticos 
do neoliberalismo ambiental”. O autor ainda informa que, as certificações 
florestais têm sido desigualmente distribuídas entre os países e regiões 
vislumbrando maior concentração nos países do hemisférico norte e, para 
as poucas certificações concedidas para países periféricos estas foram 98% 
concedidas para propriedades com mais de 10 mil hectares. 

Ao questionarmos a lógica de certificação florestal, a partir de parâ-
metros puramente mercadológicos, enfatizamos que são valorizadas deter-
minadas espécies em detrimento de outras, acomodando, por obvio, a 
monocultura. Portanto, desassociar essa nova marcha de desenvolvimento 
rural capitalista do conflito de terras é uma visão reducionista da questão 
agraria atual. Conflito agrário e desenvolvimento são processos inerentes 
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da contradição estrutural do capitalismo que paradoxalmente concentra 
grandes propriedades de terras nas mãos de poucos ao passo que, simul-
taneamente, exclui e subjuga outros módulos de exploração da terra, tais 
como o campesinato (FERNANDES, 2009, p. 2).

Ferreira (2009. p. 147) analisando os diversos impactos do monocul-
tivo de eucalipto destaca que, além da subtração desmedida dos recursos 
hídricos proporcionada pela produção elevada de biomassa por metro 
quadrado (se comparados a floresta nativa), também acarreta: farto crime 
a fertilidade do solo (folhas de eucalipto são tóxicas para os organismos e 
micro-organismos); aponta a grande quantidade de agrotóxico utilizada 
no manejo (dizimando insetos, plantas e organismos e contaminando 
os lenções de águas subterrâneas); esclarece sobre os perigos e prejuízos 
de erosões (provocando o assoreamento de nascente, córregos e rios); e, 
não deixa de denunciar a pouca mão de obra que alavanca e os prejuízos 
a reforma agraria. Por fim, arremata ainda a autora: “o padrão de confli-
tividade estabelecido pelo deserto verde oriundo dos monocultivos de 
eucalipto em larga escala para a produção de celulose apresenta, portanto, 
forte cunho ambiental” (p.148).

Lima et al (2016, p. 31) destaca ainda que tanto os monocultivos, 
quanto as áreas de preservação vinculadas às empresas monocultoras são 
desabitadas, eis que sem quase nenhum recurso hídrico e com o pouco que 
lhes resta envenenado, nada se cria ou se cultiva. Porto-Gonçalves (2013, 
p. 174) é uníssono a esta afirmativa, e vai além, aduz que as comunidades 
tradicionais e os camponeses possuem uma larga experiência e história de 
convívio entre a flora e a fauna, sustentada na relação entre biodiversidade 
e sociodiversidade, porem esta visão separatista entre ser humano e natu-
reza tem origem no processo de colonização da América Latina, sendo, 
portanto, nas palavras do autor, “expressão, visão e ação colonizadoras”.

Neste mesmo viés também entende Camacho (2010, p. 193), nos 
complementando que,  além da própria natureza excludente consequente 
deste modelo de uso da terra, fruto de um padrão neoliberal, há um pro-
cesso conjunto de criminalização dos movimentos diversos deste, este 
processo de marginalização de outros modelos de uso da terra, tais como 
dos movimentos sociais pela luta da terra, camponeses e indígenas, ainda 
é repercussão de um processo macroeconômico colonizador. 

Para maior agravo as relações e conflitos socioambientais destacamos 
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que, associados as diretrizes do capital, resta o posicionamento contraditó-
rio do Estado para com seu próprio ordenamento jurídico. Como veremos 
mais adiante, paradoxalmente, positiva diretrizes ambientais protecionis-
tas e, de outro lado, como já relatamos, fomenta e incentiva um modelo 
agrário/agrícola predatório, excludente e devastador.

4 CONTRADIÇÕES DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Visamos analisar a eficácia do ordenamento jurídico ambiental em 
face da monocultura do eucalipto e os conflitos inerentes desta ativi-
dade. Para tanto, é necessário um estudo mais aprofundado das ralações 
político-institucionais, que, a rigor, teriam por finalidade a proteção e o 
controle da utilização de recursos do meio ambiente, mas, apesar disso, 
encontram-se entrelaçados com as relações de poder e a lógica econômica 
do agronegócio. 

Pizarro e Sobrinho (s.d, p. 07), afirmam que esta modernização da 
agricultura foi planejada para atender não apenas os interesses das elites ou 
investidores da década de 70, mas, também, para criar um ambiente fértil 
para um constante crescimento de produção e reprodução do capital e do 
poder. Os professores, esclarecem ainda, que esse solavanco modernizador 
jamais poderia acontecer sem o apoio do Estado e de suas políticas públi-
cas, e, tão logo, pensar que este Estado é um elemento a ser descartado pela 
atual fase neoliberal do capitalismo é um equívoco crasso.

São os padrões impostos pelo Estado que permitem que os capitais, 
pessoas, mercadorias e informações transitem pelos espaços de seus territó-
rios, e, todavia, é o mesmo Estado que salva as instituições capitais (bancos, 
indústrias e grandes corporações) dos “erros” de transações financeiras que 
poderiam leva-las a banca rota. No Brasil a presença do Estado é evidente 
na produção do espaço agrário. As políticas públicas presentes nas articu-
lações determinantes beneficiam tanto na construção de infraestruturas 
quanto no subsidio de fomentos e linhas de financiamentos com juros e 
prazos atrativos e privilegiados, tudo ao deleite das grandes corporações 
e das elites que acumulam a cada ano mais riquezas ao custo da máquina 
pública (PIZARRO e SOBRINHO, s.d, p. 07).

Maia (2008, p. 08) discorre que o Brasil segue uma tendência con-
servacionista quanto a forma de utilização dos recursos disponibilizados 
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na natureza, oriunda de uma mobilização global proposta na década de 
80, propositada, por sua vez, de uma degradação ambiental que se mostrou 
acentuada ainda na década de 60. Entretanto, a autora é enfática em logo 
afirmar que esta tendência figura apenas no ideário normativo. 

Ao nos debruçarmos sobre as normas ambientais vigentes podemos 
extrair que o bem jurídico protegido mais precioso passa a ser o meio 
ambiente como um todo, pois, aquelas, atribui a este a qualidade de bem 
difuso. Nesta premissa, passando, então, a pertencer a todos indistinta-
mente, o meio-ambiente e suas garantias passam a gozar de efeitos impa-
res, inclusive capazes de transcender outros institutos do direito como a 
propriedade privada. Pois, neste aspecto, ultrapassaria o limite da esfera 
do individual. 

Não obstante, o seu caráter de indisponibilidade que lhe atribuí a 
norma em voga permite o comprometimento das gerações atuais com as 
futuras gerações e incumbe ao poder público ordenar e controlar as ativi-
dades econômicas que possam afetar o equilíbrio econômico.

Desta feita, o licenciamento ambiental entraria como instrumento 
dominante, figurando como a chave do controle ambiental na medida em 
que se fizesse necessário o socorro de toda e qualquer atividade econômica 
utilizadora de recursos ambientais e potencialmente poluidora e capaz 
de causar degradação ambiental. Não diferente estaria, sob seu controle, 
a atividade da silvicultura (em especial a exótica) e exploração econômica 
de florestas sejam elas plantadas ou não.

Conforme destaca Maia (2008, p. 09) a pesquisa de campo e a 
literatura mostraram inconformidades com esta realidade legislativa. A 
autora aponta incongruências na formulação do licenciamento, como a 
ambiguidade apresentada em sua caracterização jurídica, a criticada dis-
cricionariedade atribuída ao agente público na definição das etapas do 
licenciamento. Aponta, também, críticas a possibilidade de descarte do 
estudo de impacto ambiental mais complexo ou da exigência de audiên-
cia pública. Todas essas dificuldades foram adicionadas às já existentes, 
obtendo-se como resultado uma contínua permissividade da expansão 
das monoculturas de eucalipto.

O licenciamento ambiental é realizado de forma integrada pelos órgãos 
públicos ambientais, dentro da esfera estatal. No entanto, apesar da aná-
lise integrada, os efeitos dessa conexão entre os órgãos ainda são pouco 
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perceptíveis, ainda persiste um distanciamento. Os entrevistados eviden-
ciam que as análises feitas pelas equipes interdisciplinares são estritamente 
técnicas a respeito dos problemas ambientais e desconectadas no que se 
refere aos impactos socioambientais, ou seja, ao que um empreendimento 
potencialmente poluidor pode causar em termos de degradação ambiental, 
vinculado ao social, pois sequer há um integrante, nessas equipes, afeito 
às avaliações socioeconômicas para proceder às avaliações dessa natureza, 
sendo que a legislação fala em análise do diagnóstico ambiental apresentado 
pelo empreendedor, considerando, dentre outros pontos, o meio socioe-
conômico de influência do projeto. A falta de clareza na determinação 
da natureza jurídica do procedimento pode ocasionar o entendimento 
do agente público de que basta o preenchimento dos requisitos legais, a 
apresentação dos documentos, projetos e estudos ambientais solicitados e 
necessários ao licenciamento correspondente, sendo a análise de tais docu-
mentos mera conseqüência de sua apresentação, levando necessariamente 
à sua vinculação de licenciar (MAIA, 2008, p. 9). 

Outra falha no sistema de licenciamento ambiental vem contido as 
sombras do parágrafo único do artigo 170 do texto constitucional, onde 
confere ao empreendedor livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos pre-
vistos em lei. Em que pese condicionar esta prerrogativa, o livre exercício 
da propriedade, ao cumprimento de sua função social e à defesa do meio 
ambiente equilibrado e sadio, como direito fundamental, tais pressupostos 
estariam tacitamente declarados como formalizado, mediante a licencia-
mento, que figura como uma anuência do poder público à sua atividade 
no exercício do seu direito de propriedade.

Outra questão que deve ser pontuada navega no entendimento 
majoritário que concede o poder de discricionariedade técnica atribuída à 
autoridade administrativa lotada nos órgãos públicos ambientais, quando, 
mediante um vazio de norma legal, pode, este servidor, sanar tal lacuna 
por exame técnico apropriado, sob a fundamentação que dúvidas podem 
surgir durante o procedimento administrativo e devem ser esclarecidas. 

Esta ausência de vinculação lança o administrador público a sorte da 
subjetividade, pois, em verdade, este administrador público nem sempre 
pode estar comprometido com a preservação ambiental. Então, a priori, 
o ato pode ser considerado formalmente legal e, ao mesmo tempo, não 
gerar eficácia ao controle e proteção ambiental (BURGUEL; DANIELI; 
SOUZA, 2017, p. 266). Matéria de tal jaez, envolve, nos casos em que a 
licença ambiental está condicionada a prévio estudo de impacto ambiental, 
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cujo resultado não precede de vinculação, do administrador público, a 
via preterida pela equipe técnica, haja vista que pode este escolher, a seu 
bel prazer, qualquer solução atribuída no parecer mesmo não sendo a via 
socioambiental mais viável.  

Outro atributo questionável, quanto ao licenciamento ambiental, 
resta estampado na não exigência em assegurar a manutenção do estado 
de licenciado. A licença, como sabido, tem prazo de validade cabendo a 
sua renovação com exigências supervenientes à vista do estado da técnica.

Outro item deveras critico é a estabilidade temporal atribuída a 
licença ambiental, cristalização dos termos impostos no ato da outorga. 
Isto é, embora seja capaz uma revisão a prioridade é a inalterabilidade das 
regras lhes concedidas no ato de licenciamento. Ainda quanto ao tema 
Maia (2008, p. 14) afirma que enquanto estiver dentro do prazo tempo-
ral de licenciado, aquele empreendimento atende presumidamente aos 
requisitos legais para a sua atividade. E, para uma eventual revisão desta 
licença, a autora enfatiza, que os órgãos públicos encontram dificuldades 
estruturais para a fiscalização ou quaisquer outras diligencias necessária.

Portanto, como visto, a legislação ambiental apresenta-se como mera 
ilustração simbólica dentro do complexo códex jurídico pátrio. O levanta-
mento jurisprudencial realizado para a confecção deste artigo se mostrou 
incontingente, comungando com o mecanismo político-institucional 
imperfeito ao validar relaxamentos dentro do licenciamento, que, em 
verdade, deveria ser o verdadeiro instrumento regulador e sustentador da 
atividade extrativa dos recursos naturais.

Apesar da valorização atribuída ao bem jurídico ambiental há ainda 
crise evidente quanto a exploração desmedida dos recursos ambientais 
florestais pelas monoculturas de eucalipto. De mesmo bordo, o licen-
ciamento ambiental, como instrumento capacitado de controle destes 
recursos ambientais se mostra maleável ao jogo dos interesses das empre-
sas de celulose e carvoeiras, constituindo-se, muitas vezes, em mero aval 
dentro de um sistema de proteção ambiental aos interesses econômicos 
preponderantes.

5 METODOLOGIA
 
Para o estudo da eficácia e aplicação do licenciamento ambiental, e, 



| 203 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

consequentemente, a forma como é recepcionado na esfera jurisdicional, 
perseguimos o caminho através de pesquisas diretas no sítio eletrônico do 
STJ, especificamente na área de “Pesquisa Livre”. Momento em que foram 
utilizados os seguintes termos: Licenciamento ambiental; Discricionarie-
dade licença ambiental; Licença ambiental ato vinculativo. 

A pesquisa jurisprudencial foi realizada entre os dias de 05 de abril 
de 2019 até 25 de maio de 2019. Foram encontradas inúmeras publicações 
para com os termos ora acima mencionados, porém, após um estudo mais 
apurado da natureza do conteúdo das decisões e descartadas as anteriores 
aos últimos 10 (dez) anos, constatou que poucas eram relacionadas ao 
objeto sob análise, o que, por sua vez, facilitou o estudo. Sendo elas, até a 
data de 25/05/2019, enumeradas em 23 decisões correlatas.

Utilizamos, também, como fonte a legislação ambiental voltada 
para o controle do uso dos recursos ambientais florestais, em especial a 
Constituição Federal de 1988; a Lei Federal nº. 6.938/1981, que institui 
a Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei Federal nº. 4.771/1965, que 
institui o Código Florestal; e, a Resolução CONAMA n°. 237/1997, que 
regulamenta o licenciamento ambiental.

6 CONCLUSÃO 

A introdução de um espécime exótico em nosso ecossistema e culti-
vada fartamente, ao calço de milhões de hectares, sem prévio estudo de seu 
impacto aos ecossistemas naturais e sem a observância de demais restrições 
ou ressalvas, por si só, já deveria causar enorme estranheza à olhos leigos, 
e, porquanto, deve ter lugar no campo acadêmico das ciências agrarias e 
socioambientais. Diferente disto, como percebido, este “Deserto Verde” 
resta disseminado silenciosamente a margem de qualquer polemica. O 
Eucalipto mostrou ser uma cultura capaz de desertificar os campos pri-
vando o homem, titular da mão que o planta, de seu bem mais precioso, 
a água. 

A motivação de quem o cultiva vem travestida com uma roupagem 
ecologicamente saudável, outrossim, como visto, arrastam os biomas 
naturais a qualidade de deserto verde, comprometem a sustentabilidade 
e equilíbrio socioambiental acarretando danos irreparáveis nas mais distin-
tas esferas, que, contraditoriamente, são legitimados e patrocinados pelo 
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Estado sob o viés de condição perfeita de desenvolvimento. 
O ente público, como fartamente levantado, possui instrumento 

hábil ao controle da silvicultura do eucalipto. Tem no licenciamento pro-
cedimento capaz de averiguar tecnicamente a extensão do dano antes do 
próprio plantio, por meio de estudo prévio de impacto ambiental. Não 
obstante, o licenciamento mostra-se possível de eficácia até mesmo após 
esta faze preventiva regulando a atividade em casos de deslindes diferentes 
do previsto, suspendendo, aplicando sansões e provendo o efetivo cance-
lamento da permissibilidade.

No entanto, o Estado, como um todo, revelou-se falho ao que se 
refere ao licenciamento ambiental. Sua eficácia é débil no trato de sua 
formulação, aplicação ou apreciação jurisdicional. Constatado a completa 
falta do licenciamento ambiental à atividade da silvicultura, mediante 
os conflitos socioambientais que gera, mostrou-se, a máquina pública, 
ordinário a pressão exercida pelos do extrativistas madeireiros.

Tal fato, conforme revisão bibliográfica apresentada, decorre de um 
processo de colonização silencioso, invisível ao homem comum, que ainda 
se estende no país nos dias atuais, vinculando a soberania econômica nacio-
nal a um plano macroeconômico do sistema mundo em marcha.  

É imprescindível para efetivação do próprio direito à água, sinônimo 
de vida, uma análise do direito ao meio ambiente fundamentado aos ideais 
do Estado democrático de direito, pautado e condicionado para tal o 
reconhecimento dos direitos humanos fundamentais sob a forma difusa 
de suas garantias. 

Concluímos que o eucalipto, potente extrator e poluidor dos recur-
sos naturais, em especial das reservas hídricas, deve ter seus danos anali-
sados de um prisma maior. O direito a água, embora não esteja previsto 
constitucionalmente, resta implícito no próprio artigo 255 de nossa atual 
Constituição Federal, porquanto não há meio ambiente ecologicamente 
equilibrado se não houver a sua efetivação e proteção. Se nossa sociedade, 
dedicada para com esta corrida à modernidade, capaz de coisificar a tudo 
e a todos, inclusive bens e direitos comuns fundamentais, não é capaz de 
enxergar o suicídio implícito na barganha de nosso bem mais precioso, 
a água, então só nos resta esperar, com fé, o perdão das gerações futuras. 
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1 INTRODUÇÃO

Objetiva-se neste trabalho explicar como o direito à cidade sustentá-
vel dos povos tradicionais que vivem em territórios urbanos pode ser vio-
lado, por meio da análise específica dos efeitos da implantação do Aterro 
Sanitário no município de Marituba na vida dos moradores do Quilombo 
do Abacatal/Aurá, no município de Ananindeua. Ambos municípios são 
parte integrante da região Metropolitana de Belém, no Estado do Pará, 
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assim como o município de Belém, de modo que estes três utilizam o 
mesmo local para o seu descarte de resíduos sólidos e lixo.

Até meados do ano de 2015, os municípios de Belém, Ananindeua e 
Marituba utilizavam um local chamado de “lixão do Aurá” como lugar de 
destinação final de seus resíduos sólidos e lixo, de modo que várias famílias 
não apenas moravam no local, como também obtinham seu sustento por 
meio da separação dos mesmos, sendo conhecidos como “catadores”.

Ocorre que cinco anos antes foi editada a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (lei 12.305/2010), a qual demandou que se o paradigma 
“lixão” fosse substituído pelo “aterro sanitário”, iniciando, por esta razão, 
no mês de Junho do ano de 2015, a operação na Central de Tratamento e 
Processamento de Resíduos (CTPR), administrada pela empresa REVITA 
– Guamá Tratamento de Resíduos LTDA, no município de Marituba, no 
Estado do Pará (VASCONCELOS JUNIOR; CORRÊA, 2017).

Porém, foram identificadas diversas irregularidades envolvendo o 
empreendimento desde seu processo de licenciamento ambiental, de modo 
que, após forte pressão social dos moradores do município de Marituba, 
bem como de órgãos como o Ministério Público do Estado do Pará, a 
administradora do Aterro Sanitário de Marituba notificou o poder público 
dos municípios que encerrará suas atividades no mês de Maio do ano de 
2019 (PREFEITURA DE MARITUBA, online).

Neste cenário, insta refletir sobre as possíveis violações do direito 
à cidade sustentável que a implantação desta grande intervenção urbana 
causou e ainda ocasiona, em específico no Quilombo do Abacatal-Aurá, 
o qual localiza-se em torno de cinco quilômetros de distância do local em 
que foi implementado o Aterro Sanitário de Marituba.

Para se alcançar o objetivo geral proposto, a metodologia é qualita-
tiva, por meio da análise de referências bibliográficas, matérias jornalísticas 
e documentos, sendo, portanto, uma pesquisa descritiva puramente teórica 
que utiliza majoritariamente dados secundários para chegar às conclusões. 
O estudo justifica-se por apontar possíveis violações do direito à cidade 
sustentável dos moradores do Quilombo do Abacatal-Aurá cometidas 
por uma empresa prestando serviço público, ou seja, que detém a mesma 
obrigatoriedade de respeito aos direitos humanos que o Estado, em todas 
as suas esferas.

Para tanto, inicialmente será apresentada a construção da noção de 
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socioambientalismo, para após ser feito uma contextualização da sociedade 
de risco global, com subsequente relato do caso e contraposição com o 
conteúdo jurídico do direito à cidade sustentável. Ao final, serão apresen-
tadas as conclusões.

2 DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS E POVOS E COMUNIDA-
DES TRADICIONAIS

Inicialmente, é importante que seja compreendido o nascimento dos 
temas que originaram o movimento socioambiental, os quais surgiram 
durante os anos de Ditadura e que trouxeram anseios da sociedade, cuja 
democratização não foi capaz de equilibrá-los.

A partir desse contexto, vários temas começaram a surgir, como direi-
tos das minorias, combate a discriminação de gênero e ao racismo, direito 
das crianças, adolescentes, idosos, índios, reconhecimento da diversidade 
étnica e cultural, proteção ao patrimônio cultural e meio ambiente. O 
Congresso Nacional se sentiu pressionado em tratar sobre esses temas, 
que eram motivados pela representação popular e participação social 
(SANTILLI, 2009).

Dessa forma, como afirma Santilli (2009, p. 31): “Assim, o processo 
constituinte brasileiro deu lugar a grandes inovações em relação à tradição 
constitucional anterior, possibilitando a inserção na Carta Magna[...] dos 
chamados novos direitos”, os quais seriam a base dos direitos socioambien-
tais, passando também a influenciar legislações de outros países.

A partir desses direitos, é rompido o excesso de formalismo nos 
dispositivos constitucionais e, principalmente, pelo apego aos direitos 
individuais, sendo trazido à tona direitos que ultrapassam estas esferas 
e que têm natureza emancipatória, coletiva e pluralista. Igualmente, em 
decorrência desses novos direitos, irromperam desafios de concretização 
para o Direito, visto que, muitas vezes, demandam diálogos entre matérias 
para serem compreendidos.

Neste sentido, a influência do multiculturalismo foi de suma impor-
tância, trazendo a análise de uma multiplicidade de culturas no mundo 
para que estas possam ser reconhecidas, de modo que sejam assegura-
dos direitos culturais e territoriais aos povos indígenas e quilombolas. É 
importante não apenas proteger as manifestações culturais desses povos, 
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como assegurar suas condições de sobrevivência, tanto física como cultural 
(SANTILLI, 2009).

De acordo com Santilli (2009, p. 51): “A Constituição brasileira 
aprovada em 1988 claramente segue o paradigma do multiculturalismo, 
ao reconhecer direitos territoriais e culturais aos povos indígenas, qui-
lombolas e a outras populações tradicionais”. Por conseguinte, ela rompe, 
portanto, com um modelo homogeneizador, fortalecendo noções de titu-
laridade coletiva de direitos, uso compartilhado de recursos naturais e 
respeito às diferenças culturais.

Para Carlos Marés e Fernando Prioste (2017, p. 2914): “A inclusão 
dos direitos quilombolas na Constituição brasileira de 1988, portanto, 
foi fruto da luta e esforço do movimento Negro”. Neste contexto, os qui-
lombos, na verdade, eram locais de refúgio dos negros que eram trazidos 
para o Brasil e submetidos ao regime escravocrata.

A palavra quilombo, de origem africana, vem de um termo banto 
que significa “acampamento guerreiro na floresta” e que destaca o fato de 
ter neste local “escravos foragidos”. Como os escravos eram considerados 
semoventes e faziam parte do patrimônio da terra, a fuga representava 
violações legais, de acordo com Bennati (2003). 

É inquestionável que a violação de se buscar a liberdade contrariava 
as características atribuídas aos escravos de ser semovente e de pertencer a 
alguém. Em vista de ocuparem a terra, o que ia de encontro a legislação da 
época, pois que não poderiam ser possuidores das mesmas, considerava-se 
uma grande afronta para todos os envolvidos. Segundo Benatti (2003, p. 
120):

A sustentação econômica dos quilombos está na terra, é a partir dela que vai 
se estruturar a sua organização social, vão desenvolver as atividades agroe-
xtrativistas, em muitos casos, quando havia excedente, a comercialização 
com as comunidades próximas.

Todavia, os quilombos não eram formados apenas por negros que 
fugiam do regime escravocrata, mas também por negros nascidos no Brasil. 
Suas fugas foram facilitadas pela floresta, pelos seus rios, pelos igarapés e 
as cachoeiras dificultavam a localização que se encontravam. Logo, a natu-
reza foi sua aliada, bem como o contato com os índios e as informações 
de “regatões” que dialogavam quando ocorriam as expedições pelos seus 
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senhores (BENATTI, 2003).
Os negros, em suas moradias, estabeleceram relações complexas de 

utilização e apossamento da terra. Seu modo de produção foi baseado na 
posse coletiva da mesma, vista como bem de uso comum, nas quais eles 
estabeleciam as áreas que seriam para o cultivo da roça e as para a realização 
do extrativismo. Por isso, não existe a ideia de apropriação individual da 
área, ou território dividido entre eles (BENATTI, 2003).

Em virtude da relação que construíram com os índios e o conheci-
mento das florestas passado por eles, começaram a construir suas próprias 
maneiras de pensar e agir sobre sua relação com a natureza, repassadas de 
gerações a gerações. 

A luta pela garantia da territorialidade se concretiza na reivindicação da 
demarcação das terras ocupadas por remanescentes de antigos quilombos. A 
luta pela regularização fundiária dos quilombos é o instrumento encontrado 
para assegurar seus direitos, em defesa de seu território e de seu modo de 
vida peculiar (BENATTI, 2013, p. 122).

Neste sentido, é importante a compreensão de que para os povos 
tradicionais o conceito de território e identidade configuram-se como 
inseparáveis, de maneira que sempre vincularam esse reconhecimento de 
identidade aos seus direitos de território. 

O Decreto nº 6.040 de 2007 que instituiu a política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
define, em seu artigo 3º, inciso I os povos e comunidades tradicionais como 
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Estes 
grupos possuem formas próprias de organização social e ocupam territórios 
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
geradas e transmitidas por gerações.

Neste contexto, pensa-se que o que faz uma pessoa querer viver em 
uma comunidade quilombola é a busca pela sua autonomia, o “sentimento 
de pertença” ao local e ao grupo, a união de uma cultura que se modifica 
com o passar dos anos. Frisa-se que somente quem se identifica como qui-
lombola é capaz de explicar isso, não sendo o objetivo do presente trabalho 
instituir qualquer rol a ser observado para a definição desta vontade, por 
não ser o local de fala de qualquer das autoras.
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Logo, tal sentimento é repassado para as novas gerações e estas são 
criadas em torno deste, sentindo-se membros de uma comunidade na qual 
todos são parte de um grupo, independentemente de laços sanguíneos. 
De acordo com Martins (2014):

A ideia territorialidade de uma comunidade tradicional está direta-
mente ligada a possibilidade dos componentes deste grupo poderem 
nutrir um sentimento de pertença e autoidentificarem. Portanto, 
o território de uma comunidade quilombola representa a espinha 
dorsal de sua existência enquanto grupo étnico diferenciado. (MAR-
TINS, 2014, p. 56)

Dessa forma, o território de uma comunidade quilombola é o res-
ponsável pela existência de seu grupo étnico, logo, é considerado sagrado 
para eles, não é apenas uma área. Por isso, é importante que o Estado, 
ao efetivar suas políticas públicas, compreenda isso e tenha cautela nas 
suas ações, considerando também a cultura desses povos e efetivá-los na 
sociedade, garantindo seus direitos (MARTINS, 2014).

A autodefinição é pré-requisito para o teste da comunidade dita 
quilombola, sob a certificação dada pela Fundação Cultural Palmares, 
mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de 
Comunidades de Quilombos do referido órgão, com base no § 4º, do art. 
3º, do Decreto nº 4.887 (MARTINS, 2014).

Por conseguinte, o conceito do direito à terra, não se limita ao espaço 
geográfico, mas a uma complexidade de elementos que irão desde as rela-
ções culturais, sociais e políticas criadas por essas comunidades tradicionais 
à um contexto histórico que contempla lutas e reivindicações de territórios. 

Quanto às identificações dos limites das terras destas comunida-
des, são efetuadas a partir de indicações que a comunidade declara, assim 
como por meio de estudos técnicos, científicos, antropológicos para a 
caracterização do espaço ocupado, do aproveitamento econômico, ambien-
tal e sociocultural do uso da terra ocupada pela população quilombola, 
mediante Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) a 
cargo do INCRA (MARTINS, 2014).

Ademais, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007, online) estabelece em 
seu artigo 1º, inciso V que as políticas voltadas para sua promoção deverão 
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respeitar vários princípios e, dentre eles, destaca-se: “O desenvolvimento 
sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos 
e comunidades tradicionais [...]”.

Dessa forma, o Decreto Nº 6.040/2007 observa a inclusão das comu-
nidades tradicionais na proposta de desenvolvimento sustentável, ou seja, 
um desenvolvimento visto não apenas do ponto de vista da econômico, 
como também do ponto de vista social, da melhoria da qualidade de vida 
desses povos, sem prejudicar a sobrevivência dos recursos naturais para as 
presentes e futuras gerações;

Da mesma maneira, o Decreto Nº 6.040/2007 determina que as 
comunidades devem estar inseridas na elaboração das metas de governo. 
Neste contexto, o artigo 1º, inciso IX deste decreto dispõe sobre a articu-
lação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos povos 
e comunidades tradicionais nas diferentes esferas de governo. O Decreto 
Nº 6.040/2007 também observa a pluralidade socioambiental, econômica 
e cultural das comunidades e dos povos tradicionais, bem como o seu 
reconhecimento e a efetiva consolidação dos seus direitos em seu artigo 
1º, incisos VI e VII (BRASIL, 2007, online).

Nessa perspectiva, o respectivo decreto se comunica com o objetivo 
do socioambientalismo, trazido por Santilli (2005), tendo sido construído 
a partir da ideia de que as políticas públicas ambientais devem incluir as 
comunidades locais, as quais possuem o conhecimento tradicional e que 
deve ser efetivado nestas políticas. 

Desse modo, o crescimento econômico não pode mais ocorrer sem 
que se tenha consciência das suas responsabilidades para com as futuras 
gerações. É preciso que este crescimento esteja aliado do respeito e prote-
ção do meio ambiente e dos povos e comunidades tradicionais que nele 
residem.

O socioambientalismo, portanto, permite a inclusão dos povos tra-
dicionais nas políticas de desenvolvimento, de modo que abarcados nas 
políticas públicas, de maneira que possam empoderá-los respeitando seu 
modo de vida tradicional e reconhecendo seus direitos. Neste sentido, 
entende-se que os povos tradicionais, se afetados por qualquer política 
pública, devem ser consultados nos termos da Convenção 169 da OIT 
(internalizada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 
nº 5.051/2004), de forma prévia, livre e informada, com utilização de 



214 | POSSÍVEIS IMPACTOS SOCIAMBIENTAIS DO ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA/PA NA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DO ABACATAL

protocolo próprio construído pela comunidade a ser consultada, de modo 
que, caso não o sejam, tal ato deve ser considerado nulo e sem qualquer 
validade.

3 A SOCIEDADE DE RISCO GLOBALIZADA E AS INTERVEN-
ÇÕES NA AMAZÔNIA URBANA

Neste cenário, os povos e comunidades tradicionais, tal como o res-
tante da sociedade mundial, vive em uma sociedade de risco, a qual se 
espraia no mundo por meio do processo de globalização e demanda novos 
espaços para sua reprodução, sob o discurso da modernização e progresso. 
Isso faz com que países pouco industrializados e localizados na periferia 
do capitalismo sejam mais facilmente seduzidos para que ofertem seus 
espaços para esses processos. Desta forma, a percepção da cidade como 
uma mercadoria traduz uma visão do capital, que vai interferir diretamente 
em territórios, ainda que não esteja fisicamente lá. De lugar de negócios, 
o espaço urbano se torna um negócio em si, demandando uma reação em 
contrapartida (BECK, 2011, 2015, 2016; VAINER, 2000; MARICATO, 
1988).

Uma das reações ao empresariamento urbano é o direito à cidade, que 
é um termo cunhado pelo filósofo e sociólogo Henri Lefebvre (2001), o 
qual exige uma nova forma de se ver e produzir o urbano. Frustrado com 
o modo de desenvolvimento das cidades guiadas pela técnica de infor-
mação (SANTOS, 2001), frias, individualistas, Lefebvre exige o retorno 
à cidade do encontro, da coexistência, da discussão política. Para tanto, 
o filósofo propõe uma razão prática utilizando o método de transdução, 
utopia experimental e significação de forma, estrutura e função da cidade. 

Posteriormente, Harvey (2005; 2008; 2013a; 2013b; 2014), se 
apropria do direito à cidade Lefebvriano, inserindo nele um viés polí-
tico, cristalizado na defesa de que a revolução que interromperá a forma 
de produção capitalista do espaço será urbana e se dará por intermédio 
dos movimentos sociais urbanos. O geógrafo inglês aduz que o direito à 
cidade, em verdade, detém um significado vazio que depende de quem 
o está utilizando. Por conta disso, importa que os moradores da cidade 
se apropriem deste direito e se unam, significando sua luta em prol de 
uma cidade mais igualitária, de modo que interrompam o ciclo cruel de 
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produção capitalista do espaço, que produz ano após ano a segregação e 
a exclusão do proletariado.

Harvey utiliza a teoria econômica marxista para explicar a construção 
do espaço urbano, justificando que o sistema capitalista é o real constru-
tor desse território, por intermédio de vários atores, incluindo o próprio 
Estado. Em sua busca eterna de acumulação por acumulação, o sistema 
capitalista atropela os habitantes da cidade, desconsiderando suas neces-
sidades enquanto seres humanos que fazem parte daquele espaço. Harvey, 
portanto, busca, em verdade, a derrubada do sistema capitalista como 
um todo e a reapropriação da cidade por seus cidadãos, de modo que eles 
decidam a forma de construí-la, de acordo com seus próprios interesses, 
e não de atores hegemônicos externos. O direito à cidade é, desta forma, 
um direito humano coletivo, com viés democrático e inclusivo.

Por estarmos no Estado de Direito Socioambiental (SARLET, 
FENSTERSEIFER, 2010; DONNINI, 2012), ao conceito de direito à 
cidade deve ser acrescido o valor da sustentabilidade, englobando a ideia 
de desenvolvimento econômico sustentado, ambientalmente sustentável e 
socialmente includente (SACHS, 2009), com o cumprimento das funções 
sociais da cidade da Nova Carta de Atenas de 1998, a qual inclui a cidade 
para todos e participativa em seu rol, ou seja, a efetivação do direito ä 
cidade sustentável, além das tradicionais funções sociais (lazer, trabalho, 
circulação e habitação).

Esta perspectiva enquadra-se na ideia de desenvolvimento da cidade 
para o bem-estar de seus habitantes prevista no art. 182 da Constituição da 
República (BRASIL, 1988). Este artigo, o qual juntamente com o art. 183 
compõe o capítulo de política urbana do documento constitucional, deu 
guarida ao surgimento de vários outros instrumentos jurídicos urbanísti-
cos, como o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). O Estatuto da Cidade 
traz o direito à cidade sustentável (art. 2º, inciso I) e sua gestão democrática 
(art. 2º, inciso II) como se fossem institutos distintos, demonstrando o 
desconhecimento do legislador ao confeccionar esta lei do que se trata o 
direito à cidade (BRASIL, 2001).

Neste sentido, o direito à cidade também já foi juridicamente previsto 
e destrinchado em documentos internacionais, tais como a Carta Mundial 
pelo Direito à Cidade (Fórum Social Mundial Policêntrico, 2006), a Car-
ta-Agenda pelos Direitos Humanos nas Cidades (CGLU-2009), a Carta 
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da Cidade do México pelo Direito à Cidade (2009), a Carta do Rio de 
Janeiro sobre o Direito à Cidade (2010), bem como sendo uma diretriz 
da Nova Agenda Urbana proposta durante a Conferência Habitat III, no 
Equador (ONU, 2016).

Outrossim, o direito à cidade sustentável também pode ser inferido 
por meio de uma leitura sistêmica do texto constitucional do art. 170 (que 
trata dos princípios da ordem econômica), do art. 182 (que traz diretrizes 
da política de desenvolvimento urbana) e o art. 225 (que consagra o desen-
volvimento sustentável). Neste contexto, o ordenamento territorial tem 
como objetivos “(1) o desenvolvimento socioeconômico equilibrado das 
regiões; (2) a melhoria da qualidade de vida; (3) a gestão responsável dos 
recursos naturais e proteção do meio ambiente; (4) a utilização racional 
do território” (BRASIL, 2013, p. 101), devendo ser concretizado por 
meio do planejamento da cidade, da aplicação dos instrumentos de gestão 
ambiental e urbanística, bem como por meio da políticas públicas.

Desta forma, torna-se ainda mais significante o cumprimento do 
previsto no ordenamento jurídico brasileiro quando afeta os povos e comu-
nidades tradicionais, haja vista sua relação de sacralidade com o territó-
rio, conforme visto na seção anterior. Neste sentido, o direito à cidade 
sustentável dos povos e comunidades tradicionais abarca não somente o 
seu direito ao desenvolvimento sustentável ou à propriedade ou, ainda, à 
saúde, ao trabalho, à dignidade; o direito à cidade sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais abarca, particularmente, o seu direito de parti-
cipar da construção e da execução de toda e qualquer política pública que 
possa vir a afetar o seu direito à vida em seu território e afetar sua forma 
de viver e de se relacionar socioespacialmente com o local.

Portanto, não há dúvida que intervenções urbanas, especialmente 
aquelas que expõe a sociedade à um risco considerável, devem ser demo-
cráticas, ou seja, tem de contar com a ampla participação dos afetados 
durante seu planejamento (inclusive no que tange à sua autorização de 
implantação), bem como com instrumentos de controle social em sua 
execução, de modo que a vontade dos afetados, em particular dos mais 
vulneráveis, tenha uma verdadeira relevância nesta tomada de decisão 
estatal. Logo, os interesses econômicos não devem ser a prioridade neste 
momento, mas sim a busca por equilíbrio entre os custos socioambientais, 
de forma que haja uma viabilidade econômica sem expectativa de lucro, 
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mesmo porque o fi m estatal não é o mesmo fi m de uma empresa privada, 
diretriz esta muitas vezes esquecida no momento de concessão e permissão 
de serviços públicos.

Neste cenário, a sociedade globalizada de risco busca por novos ter-
ritórios para a reprodução do sistema capitalista, por meio do processo de 
urbanização, o que causa uma fricção entre o crescimento econômico e o 
direito à cidade sustentável. Áreas que, até então, não eram urbanizadas 
passam a sofrer imensa pressão de vários setores econômicos para que sejam 
exploradas e passem a dar lucro a eles. Em cidades nas quais já existem 
poucas áreas disponíveis para a reprodução do capital, este processo se dá 
de forma mais intensa e violenta.

A Região Metropolitana de Belém é um território que já sofre com 
grande conurbação dos municípios integrantes, conforme verifi ca-se na 
fi gura abaixo:

Figura 1 - Mapa de Localização da Região Metropolitana de Belém

Fonte: Cardoso et al (2015, p.24)

Nestes municípios, há elevada produção de resíduos sólidos 
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diariamente, de modo que os municípios de Belém, Ananindeua e Mari-
tuba optaram por fazer o descarte desses resíduos e rejeitos na Central de 
Tratamento e Processamento de Resíduos (CTPR), administrada pela 
empresa REVITA – Guamá Tratamento de Resíduos LTDA, no município 
de Marituba, no Estado do Pará, local escolhido para substituir o lixão do 
Aurá, haja vista a incompatibilidade deste com a legislação nacional de resí-
duos sólidos, com capacidade para processar até mil e oitocentas toneladas 
de resíduos sólidos (VASCONCELOS JUNIOR; CORRÊA, 2017). 

Neste cenário, as justifi cativas apresentadas para a escolha do muni-
cípio de Marituba foi a de este ser central e localizar-se próximo à BR-316, 
o que facilita o acesso pelos carros coletores, desconsiderando-se o fato 
de o município ser uma área urbana em expansão (VASCONCELOS 
JUNIOR; CORRÊA, 2017), de estar ao lado de uma Unidade de Con-
servação de Proteção Integral (“Refúgio da Vida Silvestre”) e da área 
escolhida estar localizada em torno de cinco quilômetros de distância da 
Comunidade Quilombola do Abacatal/Aurá, conforme as fi guras abaixo.

Figura 2 – Mapa de localização do Aterro Sani-
tário em Marituba, Pará (2017)

Fonte: Vasconcelos Junior; Corrêa (2017, p. 06)
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Figura 03 – Imagem que demonstra a proximidade da localiza-
ção da Comunidade Quilombola do Abacatal e do Aterro Sani-

tário de Marituba, na Região Metropolitana de Belém

Fonte: Imagem retirada do aplicativo eletrônico Google Earth Pro pelas autoras (2019)

Ainda que a fi nalidade e justifi cativa da implantação desta inter-
venção fosse resolver o problema do descarte inadequado dos resíduos 
sólidos e rejeitos, desde o processo de licenciamento foram denunciadas 
pela população local diversas irregularidades, sofrendo o empreendimento 
vinte e oito autuações pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA). A situação se agravou de 
tal forma que o município de Marituba declarou “estado de emergência e 
calamidade” no mês de março de 2017 (Decreto Municipal 508/2017), 
bem como o surgimento do movimento social denominado “Fórum Per-
manente ‘Fora Lixão’”, contando com diversas categorias da sociedade 
civil (VASCONCELOS JUNIOR; CORRÊA, 2017).

Também houve o ingresso pelo Ministério Público do Estado do Pará 
(MPE/PA) de ações em desfavor do empreendimento e dos empreende-
dores, buscando reparações para a coletividade, bem como pedindo que 
fossem determinadas obrigações de fazer para o empreendimento (G1, 
2017a, online), de modo que no mês de Dezembro de 2017 três diretores 
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do empreendimento foram presos na Operação Gramacho organizada 
pela Polícia Civil do Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado 
do Pará, que objetivava apurar crimes ambientais cometidos no Aterro 
Sanitário de Marituba, tais como poluição hídrica e atmosférica e cons-
trução de obras potencialmente poluidoras sem licença ambiental (G1, 
2017b, online).

Neste contexto, são diversas a concretização dos riscos que alcança-
ram a população local. Foram detectados o aumento de doenças respirató-
rias, dermatológicas, gastrointestinais; houve deterioração do entorno do 
empreendimento; contaminação atmosférica, do solo e de lençóis freáticas; 
entre outras graves consequências (NOGUEIRA et al, 2018), sendo a con-
taminação do meio ambiente confirmada pelo Instituto Evandro Chagas 
no mês de fevereiro de 2019 (O LIBERAL, 2019, online).

Logo, diante de tudo o que ocorreu e por conta de forte pressão 
social, a empresa REVITA anunciou no mês de novembro de 2018 que 
encerrará suas atividades de operação do Aterro Sanitário de Marituba em 
31 de maio de 2019, com a justificativa de que os municípios não estão 
pagando corretamente a contraprestação pelos serviços, que há defasagem 
da taxa cobrada e, consequentemente, a insustentabilidade econômica do 
empreendimento (G1, 2018, online), o que afetará mais de dois milhões 
e meio de pessoas, bem como deixará sem solução a curto prazo todos os 
desdobramentos socioambientais que ainda estão sendo estudados e ana-
lisados por diversas instituições estatais e acadêmicas (G1, 2019, online; 
AGÊNCIA CÂMARA, 2019, online).

Pode-se dizer que um dos desdobramentos causados por esta inter-
venção urbana se deu na Comunidade Quilombola do Abacatal-Aurá, a 
qual, conforme dito anteriormente, localiza-se em torno de cinco quilô-
metros de distância do local em que foi implantado o Aterro Sanitário de 
Marituba. Esta comunidade tem um pouco mais de 583 hectares titulados 
em o que hoje é uma área de expansão urbana no município de Ananin-
deua e conta com em torno de 600 moradores, os quais se reconhecem 
como quilombolas (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2019, 
online; ROMANEWS, 2018, online).

A Comunidade Quilombola do Abacatal-Aurá existe desde 1710, 
de modo que a sua terra foi originalmente uma herança que o Conde 
Coma Mello deixou para três filhas que teve com sua escrava Olímpia. 



| 221 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

No entanto, a área titulada pelo Iterpa é menos da metade do tamanho 
primário do território, cuja sesmaria tinha como tamanho 2.100 hectares 
(SIROTHEAU, 2012). Há muito a comunidade é assediada por conta 
da urbanização do território do local em que se localiza, bem como pela 
grande oferta de matéria prima para engenharia civil, tendo estabelecido 
seu protocolo de consulta prévia, livre e informada em 10 de julho de 
2017, no qual já constam muitas inquietações advindas da violação de 
seu direito à cidade sustentável, causados, também, pela implantação do 
Aterro Sanitário de Marituba (FASE, 2017, online; AMAZÔNIA REAL, 
2018, online).

Vivíamos em paz, mas eis que chega o “progresso”, a urbanização que exclui, 
e com isso sofremos toda sorte de mazelas e de ameaças à nossa comuni-
dade. Nossas terras já foram invadidas, vendidas e nossas casas derrubadas. 
Lutamos, resistimos, vencemos. Agora nossos igarapés e o ar que respiramos 
estão poluídos pelo aterro sanitário (que para nós é um lixão) e pelo despejo 
de esgotos de condomínios. Na estrada que dá acesso à nossa comuni-
dade retiram aterro e depositam lixo às suas margens. Estamos resistindo 
e não iremos ser derrotados. Agora o ataque e as ameaças só aumentam. 
Há previsão de diversos projetos sobre os quais nem sequer somos consul-
tados, mas que podem atingir seriamente nosso território, como rodovias, 
instalação de indústrias, entre outros. Esses tipos de empreendimentos 
geram uma série de impactos à nossa identidade, que nos foi repassada 
pelos nossos ancestrais, através de memória e oralidade, e que é uma das 
nossas maiores riquezas. A perda da nossa cultura pode nos colocar numa 
situação de vulnerabilidade social, ambiental, cultural e econômica (FASE; 
PROTOCOLO DE CONSULTA QUILOMBOLAS ABACATAL/
AURÁ, 2017, p. 02).

Neste contexto, o relato de uma moradora do Quilombo do Abaca-
tal-Aurá corrobora o exposto no Protocolo de Consulta da comunidade, 
de modo que é possível que se diga que a implantação deste empreen-
dimento, além de desrespeitar o previsto na Convenção 169 da OIT e, 
consequentemente, todo o arcabouço jurídico socioambiental, também 
acabou por exacerbar as questões sociais e ambientais as quais já geravam 
conflitos neste espaço. Logo, pode-se dizer que a instalação do Aterro Sani-
tário de Marituba, da forma como foi executada, acabou por aumentar o 
número de doenças na população do Quilombo do Abacatal-Aurá, reduzir 
as oportunidades de lazer de seus moradores, invisibilizá-los e silenciá-los 
ao não consultá-los sobre esta intervenção, entre outros, derradeiramente 
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reduzindo a qualidade de vida de todos os afetados.

Eu sou moradora do Quilombo de Abacatal desde que nasci, e nunca tive-
mos tantas especulações sobre casos de doenças relacionadas a água. Desde 
antes de ser implantada ali em marituba, nós ja sabíamos que seríamos 
diretamente afetados pelo aterro sanitário da Guamá, são muitos os casos 
de doenças como alergias, coceiras, doenças respiratórias entre outros, e tem 
também o caso do chorume descer para o nosso igarapé, matando várias 
espécies de peixes, impossibilitando o nosso lazer (que era tomar banho 
no igarapé), tem também a questão do mau cheiro, que em vários horário 
fica insuportável (RELATO DE UMA MORADORA, 2019, online). 

Verifica-se, portanto, que o Poder Público estatal, que foi o responsá-
vel pelo licenciamento do empreendimento, possivelmente violou de diver-
sas maneiras o direto à cidade sustentável da Comunidade Quilombola do 
Abacatal-Aurá, descumprindo o seu direito à participação, informação, à 
gestão democrática da cidade, suas funções sociais enquanto cidade eco-
lógica e para todos, bem como ao não consultar à Comunidade afetada 
antes da concessão da licença prévia, nem após as várias autuações e graves 
consequências, deu prosseguimento às várias violações abarcadas dentro 
do direito à cidade sustentável, não parecendo haver qualquer mudança 
de comportamento no que concerne o apresentado neste trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante deste cenário, conclui-se que a busca pela acumulação capi-
talista e mais-valia a todo custo propaga a falácia do desenvolvimento 
socioambiental submisso ao desenvolvimento econômico, o que perpetua 
o modo de se implementar atividades econômicas na Amazônia. Não se 
pode tratar as cidades amazônicas apenas como outro espaço a ser invadido 
e dominado pela lógica econômica. Quando o planejamento urbano dos 
territórios se dá subsumido ao capital, torna- se impraticável a concretiza-
ção do direito à cidade sustentável, particularmente quando se tem como 
justificativa a solução de um grave problema, que é a crise de resíduos 
sólidos que atualmente vivencia-se na Região Metropolitana de Belém.

Reforça-se este argumento com a recordação de que na Amazônia 
vive um caleidoscópio diverso de pessoas, envolvendo indígenas, quilom-
bolas, ribeirinhos, migrantes de todas as regiões do Brasil, estrangeiros e 
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citadinos. Se as características de cada um deles não for considerada na 
construção deste espaço, não há qualquer possibilidade de se concretizar o 
direito à cidade sustentável dos habitantes deste território. Neste diapasão, 
é impossível não tem como se não pensar que os impactos socioambientais 
causados por esta grande intervenção urbana são imensuráveis e irretra-
táveis. Não é possível que se sacrifique as vidas de cidadãos em nome de 
uma utopia do bem comum. Este tipo de pensamento utilitarista não se 
coaduna com o arcabouço de proteção socioambiental, os quais incluem 
diversos direitos humanos, como o direito à cidade sustentável.

Neste cenário, acredita-se ser imprescindível que haja uma educação 
cidadã que possibilite que todos e, particularmente, os que se encontram 
em qualquer posição de vulnerabilidade, saibam de seus direitos e deveres 
de modo que consigam exercer plenamente sua cidadania. Apenas por 
meio de uma democracia urbana na práxis é que se torna possível a con-
cretização do direito à cidade sustentável, sendo necessária persistência 
nessa nova forma de se conceber a cidade.

Por fim, frisa-se que este trabalho não pretendeu de forma alguma 
esgotar a discussão, mas pode servir como framework para outras pesquisas 
sobre esta temática, muito necessárias para que se consiga, eventualmente, 
reparar os vilipêndios sofridos por esta comunidade tradicional em decor-
rência da implantação do empreendimento. 
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QUEM TEM DIREITO À ÁGUA? RESISTÊNCIA E 
TERRITORIALIDADE NO RIO ARROJADO

¿QUIÉN TIENE DERECHO AL AGUA? RESISTENCIA 
Y TERRITORIALIDAD EN EL RÍO ARROJADO 

Isabel Cortes Da Silva Ferreira1

Paula Harumi Kanno2

A gente quer passar um rio a nado, e passa; 
mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, 

bem diverso do em que primeiro se pensou. 
Viver nem não é muito perigoso?

Graciliano Ramos, O Grande Sertão Veredas

1 INTRODUÇÃO

A colonização é um processo ainda inacabado. Ela, ao contrário do 
que muitos pensam, não se limitou com o que é contato e ensinado nos 
livros de história. O processo colonizador se molda e se intensifica com o 
decorrer dos tempos, tudo, é claro, seguindo a lógica do mercado. Assim, 
ele se expande e delimita novas fronteiras e exploração. Um dos exemplos 
é o que acontece na região conhecida como MATOPIBA. Os estados do 
Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia nos mostram uma outra forma de 
exploração do capital e são vítimas dessas novas fronteiras. 

O período militar ficou conhecido como um dos auges do desenvol-
vimento econômico do país. Políticas desenvolvimentistas foram utiliza-
das para mascarar a violência e opressão que ocorreram na época. Dessa 
forma, os conflitos no oeste da Bahia foram intensificados na década de 
1970, que deu início a um novo processo colonizador no Nordeste e se 
estende até hoje. 

1 Graduanda em Direito na Universidade Federal do Paraná. Integrante da Turma de 
Direito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). 
Conato: isabelcortes750@gmail.com
2 Graduanda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR. Inte-
grante do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental (CEPEDIS). 
Conato: paula_harumi@hotmail.com
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A diversidade existente na região e a quantidade de terras ainda deso-
cupadas foram fatores cruciais para determinar esse plano do progresso. 
Nesse contexto, inúmeras políticas estatais foram destinadas para a região 
com o objetivo de iniciar e acentuar o plano do capital, desenvolvendo e 
expandindo o mercado internacional. Assim, com a justificativa da ocu-
pação da região, o estado cedeu aos investimentos internacionais o direito 
para uso da terra, que através de grandes multinacionais, forçaram a entrada 
do cultivo de monoculturas e violações das comunidades locais. 

Diz Carlos Marés, que a terra com natureza e suas gentes não vale 
nada para o capital. É preciso destrui-la e ocupá-la. Ocupar no sentido de 
tornar produtiva e dela tirar o máximo de proveito até se tornar estéril. 
Além da privatização das terras, à água foi elemento crucial para a acen-
tuação dos conflitos, visto que a região se destaca pela sua capacidade 
hídrica, aumentando o interesse e o avanço do capital por meio da prática 
do agronegócio.

Diante da ingerência do agronegócio e falta de medidas do Estado 
para solucionar os problemas das comunidades locais, esse estudo pretende 
analisar os fatos que levaram a população do município de Correntina, 
Bahia, à uma experiência de desobediência civil, levando a destruição da 
Fazenda Igarashi Curitiba, que representa na região a violência causada 
pelo avanço das fronteiras agrícolas e a incompetência estatal. Para tanto, 
foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, nem como a pes-
quisa participante.

2 A EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO E EXPLORAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS EM CORRENTINA 

ninguém vai morrer de fome 
nas margens do rio arrojado

Ditado popular

O município de Correntina fica localizado no oeste da Bahia, cerca 
de 910 km de Salvador. Além disso, faz parte da região autônoma do 
agronegócio chamada MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). 
Uma área de grande capacidade de produção em agricultura e de poten-
cial hídrico imensurável. A região é reconhecida mundialmente como 
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produtora de commodities e exemplo de investimento estatal na produção 
agropecuária.

Fonte: IBGE3

De imediato analisaremos a relação confl itiva envolvendo povos e 
acesso a água em dois países, um no Oriente Médio e outro na América 
Latina. Em seguida, pincelaremos, alguns fatos históricos relevantes para 
entender o contexto do confl ito por água em Correntina. E por fi m, ana-
lisaremos um caso concreto de revolta dos ribeirinhos diante da inercia 
do estado. 

Um fator marcante de falha na infraestrutura e de crescimento 
desordenado do agronegócio na região é o confl ito em torno da água, 
envolvendo ribeirinhos e fazendeiros do agronegócio. O acesso indiscri-
minado do agronegócio aos rios e mananciais através das concessões de 
água demonstra a existência de uma conivência do estado com as grandes 
empresas que visam obter o uso descontrolado da água, o que tem aumen-
tado a indignação e o descrédito nas instituições por parte dos ribeirinhos.  
3 Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.
br/brasil/ba/correntina/panorama. Acesso em: 25 de setembro de 2019. 
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É o conflito envolvendo água que aproxima Correntina até mesmo 
da Faixa de Gaza - a geografia não seria capaz de explicar. Isso porque, 
apesar dos Acordos de Paz de Oslo e outros organismos internacionais 
pressionarem para que seja fornecida água potável à população palestina, 
Israel controla até hoje o acesso ao rio Jordão principal fonte de água dos 
dois países. Desta forma, a água tornou-se um fator marcante no conflito 
de Gaza no Oriente Médio.

Um dos fundadores do pensamento pós-colonial, o intelectual pales-
tino Edward Said, numa crítica ao Acordo de Oslo assim escreve em um 
dos seus artigos:

O Centro Palestino de Direitos Humanos, com sede em Gaza, documentou 
“as limpezas” de olivais e cultivos de legumes pelo Exército Israelense (ou, 
como prefere ser conhecido, a Força de Defesa Israelense) perto da fronteira 
de Rafah, por exemplo, e em ambos os lados do bloco de assentamento de 
Gush Katif. Gush Katif é uma área de Gaza – cerca de 40% – ocupada por 
alguns milhares de colonos que podem regar seus jardins e encher suas 
piscinas, enquanto 1 milhão de habitantes palestinos da Faixa (800 mil 
deles são refugiados da ex-Palestina) vivem numa zona ressecada e sem 
água. De fato, Israel controla todo o abastecimento d’água dos Territórios 
Ocupados e reserva 80% dela para o uso pessoal de seus cidadãos judeus, 
racionando o resto entre a população palestina: esta questão nunca foi 
seriamente debatida durante o processo de paz de Oslo (SAID, 2000, p. 11).

Apesar de se mostrarem como realidades totalmente diversas, o con-
flito em torno da água na Palestina e em Correntina não deixam de ser 
uma forma de controlar corpos e subjetividades, a água como instrumento 
de normalização. Para Said não houve grandes avanços com o Acordo de 
Oslo, e até hoje a questão água consiste numa violação de direitos humanos 
no conflito entre Israel e Palestina.

A água significa soberania, o conflito em seu entorno é uma reali-
dade no mundo. É necessário reconhecê-la como recurso natural capaz de 
conectar o povo com a sua territorialidade, que defende o direito à água 
como representação de suas lutas de resistência e existência. É através dela 
que surge a vida. 

Na América Latina o problema da água não é exclusivamente brasi-
leiro, Cochabamba na Bolívia viveu processo de privatização da água que 
causou revolta entre a população do país na entrada do século XXI. Os 
altos preços da tarifa cobrada por uma empresa norte-americana levaram 
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a cidade ao caos, a luta e resistência. Em entrevista ao jornal Brasil de Fato 
o sindicalista boliviano Oscar Oliveira, perguntado se acredita que pagar 
pela água tornou-se natural, destaca:

Eu acredito que é uma visão urbana que traz a mercantilização da água. 
Nas áreas rurais a água é considerada como bem comum. Na Bolívia, em 
particular, não se paga pelo serviço da água nas áreas rurais. Lá há uma 
relação de reciprocidade do homem e o meio ambiente, preservando a 
água. Assim, não existe o dinheiro como forma de intercâmbio para o seu 
consumo. Nas zonas urbanas sim, porque que o capitalismo alcançou esses 
espaços com muita força, não só nos negócios, mas também nas relações 
sociais. Acredito que é parte de uma ideologia capitalista que incorpora o 
dinheiro não somente como geração de lucro mas também para romper 
com um hábito espiritual, moral e de sentimento da convivência social 
entre as pessoas.

Os bolivianos pressionaram e o governo neoliberal cedeu desistindo 
da pretensão de privatização, como é retratado no belíssimo filme de Icíar 
Bollaín “También la Lluvia”. 

No Brasil, essas experiências se dão pelo acesso indiscriminado do 
agronegócio aos rios e mananciais através das concessões de água. Assim 
como a Bolívia, no Brasil existe uma conivência do estado com as gran-
des empresas que visam obter o uso descontrolado da água. Junto com o 
agronegócio veio a violência, registros da década de 70, ápice da Ditadura 
Militar no Brasil, mostram que a violência intensificou no campo baiano 
nesse período:

“(…) operações policiais montadas para a captura do capitão Carlos 
Lamarca, um dos líderes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro 
(MR-8), no sertão baiano de Brotas de Macaúbas, no início dos anos 1970, 
várias famílias camponesas foram perseguidas, mortas e torturadas. No 
lugarejo denominado Buriti Cristalino, os irmãos Otoniel Campos Barreto, 
um jovem camponês, e José Campos Barreto, o “Zequinha”, militante do 
MR-8, foram assassinados, respectivamente em agosto e setembro de 1971 
(CARNEIRO; CIOCCARI, 2010, p. 11).

O relatório “Conflitos no Campo – Brasil 2016” da Comissão Pas-
toral da Terra mostra que houve um aumento nos conflitos no campo, 
que passaram de 1.217 ocorrências em 2015 para 1.536 ocorrências em 
2016, um aumento de 20,7 %; o número de pessoas envolvidas passaram 
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de 816.837 em 2015 para 909.843 em 2016, num total de 939 áreas de 
conflito, percentual significativo destes conflitos estão localizado em áreas 
de Cerrado.

Estes dados traduzem o aumento considerável da violência no campo 
e já tomam maiores proporções em 2017, com destaque para o número 
de assassinatos que em 2016, foram 61, e que em 2017, foram 70, mui-
tos destes assassinatos em áreas de Cerrados. Diante da dor das famílias 
camponesas e indígenas, a sensação não é de conformismo ao ataque dos 
poderosos, mas sim uma consciência de que a “defesa dos Cerrados e a 
resistência do seu povo são elementos fundamentais a manutenção da 
vida”. Pois o que se vê são indígenas e camponeses, com diferentes carac-
terísticas, Geraizeiros, Fundos e Fechos de Pasto, Quebradeiras de Coco, 
Quilombolas, Vazanteiros, Veredeiros, Retireiros… numa luta incansável 
para defender seus Territórios, as águas, a biodiversidade.

O intenso conflito em torno da água em Correntina, no oeste baiano, 
não se iniciou em 2017, tampouco trata-se de um conflito isolado nas 
margens do Rio Arrojado. Há relatos desde a década de 1960, quando a 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE financiou 
inúmeros empreendimentos com a finalidade de expansão do agronegócio 
nas regiões da bacia do rio São Francisco, mas não é só isso, “são diversas as 
práticas nessa aliança de classe, em que brasileiros e estrangeiros produzem, 
armazenam, transportam, vendem e consomem em território baiano para 
dinamizar o capital internacional” (CUNHA 2016, p. 29)

Os anos seguintes ocorreram graves conflitos. Ressalte-se a chegada 
das companhias de reflorestamento e a grilagem de terra. (DEVISATE, 
2017, p. 11). Recentemente, a Comissão Pastoral da Terra por meio do 
relatório “Conflitos no Campo 2018”, destacou que existem três tipos de 
conflitos em operação no Brasil:

[...] (1) por inundações de áreas de comunidades ribeirinhas e de pescado-
res por hidrelétricas que, assim, não só impedem o alimento advindo da 
pesca dessas populações tradicionais, como também o cultivo das várzeas 
ocupadas tradicionalmente, (2) por poluição das águas por agrotóxicos e 
também por rejeitos de barragens de grandes empresas mineradoras (Vale 
do Rio Doce e a tragédia da Vale-Samarco em Mariana e adjacências em 
Minas Gerais, e da empresa norueguesa Hydro Alunorte, em Barcarena 
(PA)) e, ainda, (3) pelo uso intenso de água pelo latifúndio empresarial 
monocultor (agronegócio), como se viu no Oeste baiano, em Correntina 
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(BA), por exemplo, ou pela mineração que disputa água com populações 
tradicionais como se viu em Angico dos Dias, município de Campo Alegre 
de Lourdes e Caitité, também na Bahia. Nesses dois casos, foi notória a ação 
de empresas de mineração em conivência com as autoridades (que deveriam 
ser) públicas. (CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT 2019, p. 104)

O conflito em torno da água em Correntina é conhecido nacional-
mente, esse dado inclusive desmistifica o argumento de que os aconteci-
mentos do dia 02 de novembro foram isolados e não representam o coti-
diano das comunidades como quis demonstrar o governo baiano na época.

Conflitos pela Água – 2002 a 2018

Ano Número de 
Conflitos

Número de 
Famílias 

envolvidas

2002 6 1.277

2003 20 9.601

2004 60 21.449

2005 71 32.463

2006 45 20.502

2007 87 32.747

2008 46 27.156

2009 46 40.328

2010 87 39.522

2011 69 28.506

2012 79 29.911

2013 101 31.426

2014 127 42.815

2015 135 42.337

2016 172 44.471

2017 197 35.418

2018 276 73.693

16 anos 1.626 551.204

Tabela 1 – Fonte: CEDOC CPT – 2002 a 2018
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Com a justificativa da ocupação da região, o estado cedeu aos inves-
timentos internacionais o direito para uso da terra, que através de grandes 
multinacionais, forçaram a entrada do cultivo de monoculturas e violações 
das comunidades locais, como destaca Cunha: 

Uma peleja constante, que envolve também disputas intra/inter capitais de 
diferentes empresas e setores econômicos, contudo, normalmente ligados a 
atividades agroindustriais e a commodities primárias. Na região de estudo, 
o avanço da soja, do algodão e do milho frente às pastagens, o anúncio da 
exploração de minérios e derivados de petróleo (Tálio e Gás de Xisto) de 
alto valor e altamente poluente, e o desterramento constante de povos 
tradicionais, são marcas dessa sobreposição territorial, que chamamos de 
Conglomerado Territorial do Agrohidronegócio - CTA. (CUNHA, 2016, 
p. 37)

A conivência estatal com o agronegócio ao longo destas seis (06) 
décadas alimentam significativamente a indignação da população local. 
O caso de Correntina expôs o desastre causado pela omissão do Estado, a 
ingerência do agronegócio nas instituições, o avanço colonizador sobre o 
Cerrado e o uso abusivo e indiscriminado da água do Rio Arrojado. Foi 
nesse cenário que se desenvolveram os eventos que iremos analisar no 
decorrer do texto. 

3 OS RIBEIRINHOS E A VIOLÊNCIA EM CORRENTINA

Como uma falange do Sertão, Sou a fé e a tradição, Construindo 
a nossa história. Sou a virtude baiana E a beleza nordestina, 

Que corre em veias, Corre em águas, Correntina…
Leandro Caetano de Magalhães

As consequências são visíveis também no aumento da violência no 
campo, com perseguições de famílias e diversos assassinatos daqueles que 
lutam na defesa do seu território, da água, da biodiversidade. Segundo 
dados do Relatório “Conflitos no Campo – Brasil 2016, da Comissão Pas-
toral da Terra a maioria desses assassinatos ocorrem em áreas dos Cerrados, 
sem contabilizar as ameaças, a violação de direitos humanos e a perseguição 
sofrida pelos ribeirinhos geraizeiros que geram instabilidade e sofrimento 
incalculável - o não direito a ter paz. Diante da dor das famílias camponesas 
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e indígenas, a sensação não é de conformismo ao ataque dos poderosos, 
mas sim uma consciência de que a “defesa dos Cerrados e a resistência do 
seu povo são elementos fundamentais a manutenção da vida”. Além disso, 
dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que os fazendeiros ligados 
ao agronegócio ocupam a posição número 5, no ranking de maiores cau-
sadores de conflitos no país, conforme tabela a seguir:

Conflitos pela Água 2018 (Causadores)

Causadores de Conflitos Número de Conflitos

Empresário 73

Empresário Internacional 1

Fazendeiro 27

Governos Estadual 2

Governo Federal 1

Hidrelétrica 33

Mineradora 28

Mineradora Internacional 111

8 causadores de conflitos 276

Tabela 3 – Fonte: CEDOC CPT - 2018

A liberdade do agronegócio diante dos recursos naturais resultou 
no desaparecimento de diversos rios que da região, processo que causa 
sofrimento aos agricultores que dela sobrevivem e exercem sua vivência. 
Contudo, essas consequências não atrapalham os investidores que con-
tinuam recebendo incentivos do Estado, que visando a produção para 
exportação, permanece inerte, como escreve Cunha:

A política de altos investimentos pelo Estado brasileiro referentes ao agro-
negócio fez-se consolidar uma estrutura de enorme poder político-econô-
mico, desde o controle da aquisição das terras ao consumo final, sobretudo 
por grupos que são integrados verticalmente, tanto pelas agroindústrias, 
quanto em outros setores ligados a comoditização da economia, como as 
grandes cooperativas centrais de comercialização rural e os grupos nacionais 
e/ou multinacionais integrados com esses comércios, responsáveis por 
usufruir de planejamentos com tecnologia de ponta, esses, conhecedores 
de uma gama de processos naturais e socioeconômicos, utilizados desde 
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a análise para a compra das propriedades, a venda do produto (CUNHA 
2016, p. 11).

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
financiou inúmeros empreendimentos com a finalidade de expandir o 
agronegócio nas comunidades de Correntina, banhadas pelo Rio Arrojado 
o que desencadeou conflitos, levando comunidades a desestruturação de 
seu modo de viver no Cerrado da região. A exploração dos recursos hídri-
cos na região oeste da Bahia gerou desestruturação de comunidades inteiras 
e expuseram milhares de pessoas ao êxodo, miséria, sofrimento e morte.

Diante desse cenário os ribeirinhos nunca assumiram uma posição 
de passividade frente a violência, com atenção especial ao evento pro-
tagonizado por eles em 02 de novembro de 2017, na Fazenda Igarashi 
Curitiba, em Correntina. 

4 ESTUDO DE CASO: FAZENDA IGARASHI CURITIBA 

O sertão é sem lugar.
Graciliano ramos, O Grande Sertão Veredas·.

“Correntina é de Oxum, Oxum é das águas”. Basta andar pelas ruas 
desta pequena cidade no interior baiano cercada pelo Cerrado brasileiro 
que logo vão perceber o porquê Correntina foi batizada popularmente 
como a cidade de Oxum. O principal ponto turístico da cidade é o arqui-
pélago das “Sete Ilhas” no rio Correntina que “corta” a cidade literalmente. 
São esses detalhes que faz perceber a existência de um vínculo secular 
entre o povo correntinense e os rios que banham o município, sito, Rio 
Correntina, Rio Arrojado, Rio Santo Antônio, Rio Guará e Rio do Meio.

No Brasil a água é representada não somente como um direito funda-
mental garantido na Constituição de 88, mas como conexão entre natureza 
e identidade - a água também constitui corpos e subjetividades. Além disso, 
é necessário reconhecê-la como recurso natural capaz de conectar o povo 
com a sua territorialidade, que defende o direito à água como representação 
de suas lutas de resistência e existência. É através dela que surge a vida. 

A exploração dos recursos hídricos na região oeste da Bahia gerou 
desestruturação de comunidades as consequências são visíveis também no 
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aumento da violência no campo, com perseguições de famílias e diversos 
assassinatos daqueles que lutam na defesa do seu território, da água, da 
biodiversidade, haja vista que “os objetivos do agronegócio voltados para a 
reprodução capitalista são irreconciliáveis frente ao ritmo da natureza” e de 
seus povos. (SOUZA; CONCEIÇÃO, 2012, p. 116) Os ribeirinhos são 
os grupos sociais vulneráveis mais afetados pelos conflitos socioambientais 
no país, como mostra a tabela:

Conflitos pela Água 2018 (Grupos sociais envolvidos)

Grupo Social Ocorrências

Alados 2

Assentados 16

Atingidos por Barragens 5

Comunidades de Fundos e Fechos 
de Pasto 4

Geraizeiros 18

Indígenas 5

Marisqueiras 1

Pequenos Produtores 14

Pescadores 96

Posseiros 4

Quebradeiras de Coco 1

Quilombolas 9

Ribeirinhos 100

Vazanteiros 1

14 grupos 276

Tabelas 2 – Fonte: CEDOC CPT – 2018

O conflito pela água, especificamente nas comunidades banhadas 
pelo Rio Arrojado se intensificou em 2015, quando o Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos-INEMA emitiu através da Portaria n° 
9159/2015  renovação do direito de uso dos recursos hídricos do Rio 
Arrojado, com direito de vazão de 182.203 m³/dia, para fins de irriga-
ção na Fazenda Rio Claro, no município de Correntina, de propriedade 
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da Lavoura e Pecuária Igarashi Ltda (DIÁRIO OFICIAL DA BAHIA, 
2018). O INEMA é um órgão ambiental pertencente ao governo do 
estado, cuja finalidade é a proteção do meio ambiente. 

Na Bahia, o discurso do agronegócio é amplamente difundido pelo 
Governo do Estado e seus “teóricos” imediatos, através de uma série de 
trabalhos e publicações voltados à difusão e aceitação deste modelo como 
a única via possível na busca de atingir a modernização (SOUZA; CON-
CEIÇÃO, 2012, p. 116).

É nesse contexto que o escritor Tássio Cunha explica o modo como 
o agronegócio opera em municípios como Correntina, inclusive dentro 
das instituições estatais.

No Oeste baiano, multinacionais como a Cargill, Bunge, LDCommo-
dities, ADM e Amaggi, atuam na territorialização dos monopólios, por 
serem corporações que controlam sistemas produtivos integrados, desde a 
compra, estocagem, transporte e venda. As principais vias de escoação da 
produção do cerrado baiano são integradas as cidades de LEM, Barreiras, 
São Desidério, Formosa do Rio Preto e Correntina, pelo motivo dessas 
empresas possuírem seus principais armazéns nessas localidades (CUNHA 
2016, p. 23).

Em 2016, o Ministério Público do Estado da Bahia – MPBA, por 
meio do Núcleo de Defesa da Bacia do Rio São Francisco – NUSF, enca-
minhou Recomendação n° 03/2016 ao INEMA sugerindo que a Secretária 
de Meio Ambiente do Estado da Bahia abstenha-se “de conceder novas 
outorgas para empreendimentos que venham a se instalar nas Bacias do 
Rio Corrente e dos Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho”. 
O MPBA sugeriu ainda, que a concessão de novas outorgas se dê somente 
depois de definição contida no Plano de Recursos Hídricos.

A área total da fazenda Igarashi na região de Correntina é de 4 mil 
hectares, sendo que 2,5 mil serão irrigados. No ano de 2017 (o primeiro 
com cultivo e colheita do grão), foram plantados 1,2 mil hectares irrigados, 
que resultou em uma produção de 3,6 mil de toneladas de feijão. Diante da 
abusividade e uso indiscriminado da água do Rio Arrojado, vários órgãos, 
entidades e movimentos sociais manifestaram-se repudiando a Portaria 
n° 9159/2015 do INEMA.

Acontecimentos e ações que marcam a conflitiva realidade do Oeste 
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da Bahia, em especial, os acontecimentos de 02 de novembro de 2017, em 
Correntina, “quando aproximadamente 1.000 pessoas ocuparam a fazenda 
Igarashi, uma empresa-modelo do agronegócio destruíram seus equipa-
mentos de apropriação de água, por seu avolumado consumo, diga-se de 
passagem, formalmente outorgadas pelo governo do estado”. (CEDOC 
Dom Tomás Balduino – CPT, p. 37) 

Fonte: MATUTAR4

As ameaças contra os agricultores ribeirinhos levaram a população 
do município à experiência concreta da desobediência civil – a destruição 
da Fazenda Igarashi Curitiba – motivados pelo imperativo “eu prefi ro 
morrer na bala do que morrer de sede” mostra a reação contra as tamanhas 
abusividades sofridas na história, milhares de pessoas desobedeceram a 
jurisdição humana num ato de indignação contra as décadas de esqueci-
mento e violência do agronegócio e das instituições.  

Após esse evento, houve intenso processo de criminalização da popu-
lação local, inclusive, com a abertura de inquérito policial para investigar 
as responsabilidades por tais ações. Fato é que houve um desgaste entre o 
governo baiano e a população local. O governo oportunamente se voltou 
contra a população para caracterizar aquela ação como um ato pontual, 
isolado e criminoso, desvinculado de todas as violações sofridas pelos 

4 MATUTAR. Disponível em: https://www.matutar.com.br/correntina/populacao-se-
-revolta-e-invade-duas-fazendas-de-correntina/ . Acesso em: 25 de setembro de 2019. 
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ribeirinhos.
O evento de 02 de novembro de 2017, nos une à Gaza no Oriente 

Médio e a Cochabamba na Bolívia, realidades distintas, mas com um fator 
central, homens, mulheres e crianças impedidas do direito de acesso à 
água, que lutam cotidianamente para existir, como escreve a CPT em 
seu relatório: 

Como vemos, não partimos do zero. Há um ensaio de Brasil vindo do Brasil 
Profundo e com implicações em lutas que se travam em todo o mundo. É 
com ele que haveremos de nos encontrar, escutando-o. O gesto da escuta 
nos obriga a nos aproximarmos de quem queremos ouvir, ao contrário 
da visão, que para vermos longe, nos afastamos do mundo mundano” 
(CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT 2019, p. 37).

Como desdobramento desta ação em 11 de novembro de 2017 
ocorreu “uma manifestação de mais de 12 mil pessoas saiu às ruas de 
Correntina, um município de 33 mil habitantes, para apoiar aquela ação 
acusada pelos agronegociantes, suas entidades e intelectuais orgânicos, de 
terroristas e de vândalos” (PORTO-GONÇALVES; BRITTO, 2018). 
Nesse contexto em 01 de dezembro de 2017, houve uma Audiência Pública 
conduzida pelo Ministério Público com objetivo elucidar os fatos que 
motivaram tão intensa mobilização.

Assim fica evidente que ao longo de seis (06) décadas são inúmeros os 
fatos que marcam os conflitos socioambientais na região, o que mostram 
que o caso das fazendas do grupo Igarashi não é um mero caso isolado, 
como quis evidenciar o Estado baiano e o agronegócio.

5 CONCLUSÃO

Ao longo de seis décadas são inúmeros os fatos que marcam os con-
flitos socioambientais na região, o que mostram que o caso das fazendas 
do grupo Igarashi não é um mero caso isolado, como quis evidenciar o 
Estado baiano e o agronegócio. É impossível existir uma relação pacífica 
entre camponeses e agronegócio, no cerne do monopólio das fazendas está 
o extermínio da diversidade, não há espaço para a pluralidade ribeirinha. 
Para além, Correntina faz parte de uma região denominada Matopiba 
reconhecida como a região autônoma do agronegócio no país, englobando 
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os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que representa em uma 
escala muito maior os conflitos acima apresentados. A realidade do conflito 
por agua, nas diversas regiões do mundo mostra que a agua é usada como 
um instrumento de controle, e é nesse aspecto que a vida do povo é violada. 
A luta do povo correntinense também representa a luta de vários povos e 
comunidades tradicionais que se encontram em resistência, na defesa do 
Cerrado, de suas águas, de suas vidas no Brasil e no Mundo. 
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1 INTRODUÇÃO

Segundo o dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO), desde o ano de 2008 o Brasil assume a posição de ser um 
dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo (CARNEIRO et al, 
2015, p. 37). O uso intensivo de agrotóxicos tem se tornado um campo 
de conflitos e de violações de direitos socioambientais, provocados princi-
palmente pela contaminação do solo, das águas e pelos danos causados ao 
meio ambiente e a saúde humana. Ainda que se tenha a obrigatoriedade 
dos controles previstos na Lei nº 7802, de 11 de julho de 1989 e, as regras 
para registro de agrotóxicos previstas no Decreto nº 4074/2002, a fiscaliza-
ção é frágil. Um exemplo bem ilustra essa situação, segundo dados da Fio-
cruz, o Brasil realiza o controle de agrotóxicos em 13 alimentos, enquanto 
que nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), e na 
Europa, a European Food Safety Authority (EFSA), analisam cerca de 300 

1 Aline Maria dos Santos Silva, graduanda em direito pela Universidade Federal do Paraná, 
Turma Nilce de Souza Magalhães. Pesquisadora de Iniciação Científica do projeto Ekoa 
– Direito, Movimentos Sociais e Natureza da UFPR.
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2 Advogada, mestre e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade 
Federal do Paraná. Professora adjunta do Departamento de Direito Público da Universi-
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e Desenvolvimento e Pós-Graduação em Direito, ambos da UFPR. Leciona as disciplinas 
de direito ambiental e agrário. Coordenadora do grupo de pesquisa e extensão EKOA: 
Direito, Movimentos Sociais e Natureza. Pesquisadora colaboradora da unidade de Socioe-
conomia, Ambiente e Desenvolvimento (SEED), do Departamento de Gestão e Ciências 
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tipos de alimentos por ano, inclusive industrializados (FREITAS et al, 
2014). De acordo com Santilli, a inserção do agronegócio vem causando 
a modificação dos sistemas agrícolas e da biodiversidade desde a metade 
do século XIX:

No final da década de 1950 e início da de 1960, o processo pelo qual o 
modelo agrícola dependente de insumos industriais e da mecanização se 
estendeu por várias regiões do mundo tornou-se conhecido como revolu-
ção verde, e se caracterizou pela associação de insumos químicos (adubos 
e agrotóxicos) (SANTILLI, 2009, p. 59). 

A intensificação da busca pelo aumento dos índices de produtividade 
fez com que o Brasil adotasse o uso intensivo de agrotóxicos na produção 
de alimentos. Tal prática torna o sistema agrícola altamente dependente de 
insumos e compostos químicos produzidos pelas transnacionais, fazendo 
com que o país seja um mercado para receber produtos de elevada toxi-
cidade, muitos deles já proibidos em diferentes países. De acordo com os 
estudos do Dossiê Abrasco “nos últimos dez anos o mercado mundial de 
agrotóxicos cresceu 93%, enquanto que o mercado brasileiro cresceu 190%. 
(CARNEIRO et al, 2015, p. 49). Conforme informações divulgadas pelo 
Ministério da Saúde no Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de 
Populações Expostas a Agrotóxicos, publicado em 2018, no período de 
2007 a 2014, o volume de agrotóxicos comercializados no país passou de 
623.353.689 quilos para 1.552.998.056 quilos, o que indica um aumento 
de 149,14% e, dentre eles, o agrotóxico mais comercializado foi o Glifo-
sato, correspondendo a 31.45% do total (BRASIL, MINISTÉRIO DA 
SAÚDE et al, 2018, p.12). 

A partir de 2019, o País tem elevado ainda mais o consumo de agro-
tóxicos através da aceleração de novos registros. Somente no primeiro 
semestre de 2019 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) liberou 197 novos tipos de agrotóxicos, destes, 24 são conside-
rados “altamente tóxicos” e 52 estão dentro da escala dos “extremamente 
tóxicos”, (SAMPAIO, 2019). O Decreto nº 4.074/02, que regulamenta 
a Lei nº 7.802/89, afirma ser competência não apenas do MAPA, como 
também do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que se encarrega da 
avaliação ambiental dos agrotóxicos e do Ministério da Saúde (MS), o qual 
faz a análise toxicológica do produto no âmbito do Sistema Nacional de 
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Vigilância Sanitária (ANVISA). Pressões políticas realizadas pelo que se 
conhece como “bancada ruralista”3, pretendem alterar esse sistema com a 
aprovação do projeto de lei 6299/2002. Em análise técnica coletiva desse 
projeto de lei, a ABRASCO e Associação Brasileira de Agroecologia 
(ABA) reuniu especialistas de diferentes áreas que apontaram diversos 
fatores pelos quais o argumento da desburocratização do procedimento 
não pode ser realizado sem que o Estado garanta segurança ao meio 
ambiente e à saúde humana, observando os princípios da precaução e do 
poluidor-pagador. O estudo destaca a necessidade dos cálculos dos custos 
socioambientais desses produtos para o país:

Existem no Brasil poucos estudos sobre os custos dos agrotóxicos sobre 
a sociedade, e interesses políticos e econômicos reforçam a invisibilidade 
dessas informações. Estudo publicado em 2009 apenas no Estado do Paraná 
pela importante revista Ecological Economics mostra que, no pior cenário, o 
custo associado à intoxicação aguda pode representar até US$ 149 milhões 
apenas para este estado. Isso significa que, para cada dólar gasto com a 
compra dos agrotóxicos nesse Estado, cerca de US$ 1,28 poderiam ser 
gerados em custos associados com a intoxicação, principalmente os custos 
de tratamento de doenças e os custos sociais decorrentes do afastamento 
do trabalho. E isso não inclui os possíveis custos associados a doenças crô-
nicas futuras (como o câncer), ou ainda os custos para as gerações futuras 
decorrentes do desequilíbrio ambiental (ABRASCO, ABA, 2018, p.21).

Aliado à expansão do agronegócio e ao crescente consumo de agro-
tóxicos, surgem também as variadas formas de aplicação e de manuseio 
dos produtos agroquímicos nas áreas de agricultura, nessa lógica, inclui-se 
ainda a renovação do processo de mecanização, saindo dos maquinários 
terrestres para a prática de pulverização área, fator que tem contribuído 
com a perpetuação do uso de agrotóxicos.  De acordo com o Dossiê 
Abrasco sobre os resultados da pulverização aérea “apenas 30% dos venenos 
jogados nas lavouras atingem o “alvo”, e os 70% restantes se transformam 
em deriva, dos quais 20% vão para o ar e 50% para a terra” (CARNEIRO et 

3 Para os fins desse trabalho utiliza-se a seguinte definição: “Para além dos aspectos for-
mais e conjunturais, a bancada ruralista é expressão/representação atual do movimento 
dos grandes proprietários de terras e capitalistas  com interesses fincados na agropecuária, 
hodiernamente denominado de agronegócio, e que controla espaços de poder no Executivo 
(Ministério da Agricultura, Embrapa, CONAB, instituições financeiras públicas); no 
Poder Judiciário; no Ministério Público;e, com representações na sociedade, especialmente, 
através da CNA, Organização das Cooperativas do Brasil – OCB e da Sociedade Rural 
Brasileira – SRB” (INTINI, FERNANDES, 2013, p.95). 
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al, 2015, p. 394). Além disso, os resíduos químicos que chegam ao solo são 
carregados pela chuva e transferidos para o lençol freático, contaminando 
as águas¨ (CARNEIRO et al, 2015, p. 394). 

Nessa perspectiva, a pesquisa objetiva identificar os riscos e os danos 
socioambientais decorrentes da pulverização aérea para verificar quais as 
proteções que o sistema de direitos apresenta para evitar a contaminação 
do meio ambiente e da saúde humana. Como exemplo citam-se os desafios 
enfrentados pelas famílias do Assentamento Luiz Beltrame, localizado 
entre os municípios de Gália e Ubirajara, no estado de São Paulo4. Ao final, 
a pesquisa buscou exemplos de alternativas de resistência, notadamente 
com o levantamento de projetos de lei que proibiram a pulverização aérea 
em âmbito estadual ou municipal. 

2 OS IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DO MERCADO 
DE AGROTÓXICOS NO BRASIL 

Conforme a lei nº 7.802/1989, são considerados como agrotóxicos 
os produtos e as substâncias químicas ou biológicas, bem como os compo-
nentes com potencial inerentes capaz de modificar, alterar a composição 
da fauna e da flora para controlar efeitos indesejáveis de outros organismos 
naturais ou não. Entretanto, como ressalta Maria Cavalcanti Ferreira, 
“apesar dos riscos dessas substâncias químicas e de o conceito legal já ser 
consagrado ser o termo ‘agrotóxico’, a expressão ‘defensivos agrícolas’ ainda 
é propagada pela indústria de pesticida”. (FERREIRA, 2015, p. 22). Para 
a autora o termo “defensivos agrícolas” tem como objetivo mascarar a 
periculosidade das substâncias como forma estratégica de ocultar os riscos 
e impactos que derivam do uso. 

Referente ao comércio de agrotóxicos, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) possui um banco 
de dados com informações coletadas por força do Decreto nº 4.074/2002. 
O Art. 41 do Decreto determina que as empresas que possuem registro de 
agrotóxicos apresentem relatórios semestrais aos órgãos federais e estaduais 

4 A escolha do assentamento se se dá pela trajetória da primeira autora, assentada e estu-
dante do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) pelo Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). A estudante realizou a investigação 
na qualidade de pesquisadora voluntária do Programa de Iniciação Científica da Univer-
sidade Federal do Paraná (PIBIC/UFPR). 
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responsáveis pelo controle e fiscalização referente a quantidade produzida, 
importada, exportada ou comercializadas. Segundo dados do IBAMA 
sobre o ano de 2017:

Os relatórios de produtos formulados recebidos abrangem um total de 
329 ingredientes ativos. Desse total, 88 terão valores de comercialização 
divulgados por corresponderam a marcas comerciais cujos ingredientes 
ativos tenham no mínimo três empresas detentoras de registro. Os 88 
ingredientes ativos corresponderam a uma venda total de 487,5 mil tone-
ladas no mercado interno, representando 90% do valor total das vendas 
de ingredientes ativos em 2017, que corresponde a 539.944,95 toneladas. 
(BRASIL, IBAMA).

Com o avanço do cultivo de lavouras transgênicas, dotadas de genes 
resistentes a herbicidas como o glifosato, estimulou-se também o consumo 
acelerado de agrotóxicos, fator que impulsionou a liberação de registros 
de diversos tipos de agrotóxicos com o objetivo de atender às demandas 
específicas dessa agricultura. Dentre estes, está a liberação do agrotóxico 
2,4-D, o qual tem seu uso associado ao câncer, problemas hormonais, 
reprodutivos e malformação fetal, como informa a nota divulgada pela 
Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e Pela Vida, posicionando 
se de forma contrária a manutenção do 2,4-D no Brasil. A Nota também 
denuncia que, de acordo com os dados sistematizados pelo IBAMA, no 
ano de 2017 foram despejados quase 60 milhões de kg de agrotóxicos com 
o ingrediente ativo do 2,4-D nas lavouras brasileiras e que atualmente 
existem 84 agrotóxicos que contém 2,4-D em sua fórmula (CAMPA-
NHA PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA 
VIDA, 2019). 

Os riscos dos agrotóxicos incluem aspectos sociais e ambientais, de 
acordo com a pesquisa de Lopes & Albuquerque os quais realizaram a 
revisão sistemática de 116 estudos publicados no período de 2011 a 2017 
em bases de dados científicos. Como impactos sociais negativos os estu-
dos apontam a ocorrência de diferentes riscos à saúde, tais como, câncer, 
distúrbios hormonais, transtornos mentais, má formação fetal, chegando 
a citar casos de suicídio. Dentre os impactos ambientais publicações são 
indicados impactos negativos em relação à população de insetos, a água, o 
solo, os peixes demonstrando “importante interferência dos agrotóxicos no 
equilíbrio do ecossistema e, consequentemente, na vida animal e humana” 
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(LOPES & ALBUQUERQUE, 2018, p. 523).
Em 2015 a Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgou o docu-

mento intitulado “Agrotóxicos, arma de uma guerra não declarada”. No 
documento, denuncia a CPT que os agroquímicos são os principais fatores 
de conflitos no campo devido aos grandes índices de contaminação e, por 
isso, “são frequentes as denúncias de comunidades e famílias intoxicadas 
por sustâncias carreadas pela água ou que se dispersam pelo vento, prin-
cipalmente nos locais onde se utiliza a pulverização aérea” (COMISSÃO 
PASTORAL DA TERRA, 2015, p. 13). Os dados afirmam:

De 1985 até 2014, o número de conflitos envolvendo vítimas da conta-
minação por agrotóxicos cresceu mais de 300%. Passaram de cerca de 15, 
no período de 1985 a 1989, para 63 casos no período de 2000 a 2014. O 
número de famílias afetadas cresceu 10% no mesmo período, passando de 
3.775 famílias na década de 1980 para 4.189 nas primeiras duas décadas 
do século XXI. Durante todo o período, mais de 60% das ocorrências de 
contaminação por agrotóxico nas zonas rurais estavam relacionadas com 
contextos de disputas por terra e território, principalmente envolvendo 
trabalhadores rurais, arrendatários, camponeses, e, em menor número, os 
povos indígenas (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2015, p. 11)

Na pulverização aérea há que se considerar a “deriva tóxica”, termo 
técnico usado quando a aplicação do defensivo agrícola desvia do alvo e se 
espalha para outras áreas, em razão dos fatores climáticos, não atingindo 
somente o local desejado. A deriva em muitas vezes ocasiona uma nuvem 
tóxica que é espalhada pelo vento carregando os contaminantes dos agro-
tóxicos, atingindo áreas e comunidades que circundam o alvo da aplicação. 
De acordo com Pignatti, “quanto mais alto a aeronave estiver da lavoura 
que receberá os defensivos, maior será a deriva por conta da ação do vento” 
(PIGNATTI, 2016). O uso intensivo de agrotóxicos e de fertilizantes 
acumulado com as derivas tóxicas são responsáveis pelas contaminações 
das águas, dos biomas, dos alimentos e a intoxicação de seres humanos.  

Os efeitos dos agrotóxicos não ficam apenas no campo, são também 
refletidos na qualidade dos alimentos consumidos nas grandes cidades. De 
acordo com o dossiê Abrasco, “um terço dos alimentos consumidos coti-
dianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos” (CAR-
NEIRO et al, 2015, p. 56). O relatório apresenta essa conclusão com base 
nos estudos realizados pela ANVISA no Programa de Análise de Resíduos 
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de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) do ano de 2011, no qual demonstra 
que a produção de hortaliças foi responsável pelo consumo de 4 a 8 litros 
de agrotóxicos por hectare. Os resultados do estudo demonstraram que 
63% das amostras coletadas em 26 estados apresentaram contaminação 
por agrotóxicos. Desse total 28% apresentaram ingredientes ativos não 
autorizados e/ou ultrapassaram os limites máximos de resíduos aceitáveis” 
(CARNEIRO et al, 2015, p. 56). 

O frequente uso de agrotóxicos é um fator de risco para a saúde 
humana, o meio ambiente e o ecossistema em geral, além disso, a disse-
minação de produtos altamente tóxicos cujos efeitos sinérgicos (ou de 
potencialização) são desconhecidos pela sociedade por ausência de infor-
mações pelos órgãos responsáveis, ou não são levados em consideração, a 
exemplo do Glifosato. O Glifosato é o agrotóxico mais utilizado no país 
e de aplicação principalmente em plantas geneticamente modificadas. 
No ano de 2016 o Glisosato foi classificado pela “Internacional Agency 
for Research on Cancer como um produto cancerígeno para humanos” 
(SOUZA & FOLGADO, 2018, p. 176). 

O dossiê Abrasco destaca que os agrotóxicos estão diretamente liga-
dos a diversas alterações na saúde humana, que podem se manifestar se 
por diversas formas e tempos, e por “efeitos crônicos que podem ocorrer 
meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se em várias 
doenças como cânceres, más-formações congênitas, distúrbios endócrinos, 
neurológicos e mentais” (CARNEIRO et tal, 2015, p. 58). 

Além dos impactos já demonstrados à saúde humana, atualmente 
tem-se evidenciado que o uso indiscriminado de pesticidas também tem 
causado impacto para o desaparecimento de importantes espécies animais 
que são indicadores de qualidade ambiental. Um exemplo são as abelhas 
que também são atingidas por agrotóxicos. De acordo com Osmar Malas-
pina, em entrevista concedida ao Jornal da Universidade de São Paulo, 
aponta que a razão do desaparecimento das abelhas está diretamente ligada 
à aplicação indevida e indiscriminada de defensivos agrícolas. Explica, 
ainda, que as colmeias são exterminadas em apenas 24 ou 48 horas, e que 
não existe nenhuma doença capaz de matar uma colmeia inteira em tão 
curto período,  ressaltando que a morte das abelhas estão diretamente 
ligadas ao uso abusivo de agrotóxicos.  Na mesma linha, Tiago Maurício 
Francoy explica que as abelhas possuem um importante papel no mundo, 
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a espécie é responsável  pela polinização de 75% de todas as plantas com 
flores existentes no planeta, nesse sentido a diminuição das espécies tam-
bém compromete toda a produção de alimentos devido à ausência do 
processo de polinização. 

Diante dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente faz-se necessá-
rio a abordagem crítica dessa forma de produção agrícola, pois, conforme 
visto o caso da morte das abelhas e as diversas doenças relacionadas com o 
uso dos agrotóxicos gera um ônus financeiro para o Estado. Nesse sentido, 
é necessário refletir sobre o modelo de agricultura vigente e é urgente 
pensar em caminhos que privilegie novas dinâmicas que sejam capazes 
de proporcionar a produção saudável de alimentos aliada à consciência 
de inserção entre ser humano e natureza. 

3 A AGROECOLOGIA PARA UMA AGRICULTURA SOCIAL-
MENTE JUSTA E AMBIENTALMENTE EQUILIBRADA

Este capítulo se propõe a refletir sobre a agroecologia como uma 
prática de resistência e contraposição ao modelo hegemônico dominante 
de produção de alimentos. O capítulo se insere na temática da pesquisa 
pela necessidade de demonstrar a existência de outras agriculturas que são 
capazes de substituir o modelo tradicional vigente. 

A agroecologia surge na América Latina, em meados da década de 
oitenta, com os trabalhos de Miguel Altieri, (1987) e Stephen Gliessman 
(1981). De acordo com Sevilla-Guzmánn, um dos principais teóricos do 
tema, a agroecologia pensa o manejo dos recursos naturais de uma pers-
pectiva sistêmica, isto é, considerando a totalidade dos recursos naturais e 
humanos presentes em determinado agroecossistema, para compreender 
o papel dos múltiplos elementos que “intervém, por meio dos processos 
artificializadores da natureza, para que a sociedade possa obter alimentos” 
(2006, p. 209, tradução livre). Para o autor, esta característica da agroeco-
logia é a que possui maior tradição nos países latino-americanos.

A agroecologia possui, por este entendimento, duas dimensões 
fundamentais: a) ecológica e técnica-agronômica; b) socioeconômica e 
cultural. A primeira dimensão é a que utiliza o conceito de ecossistema 
para pensar as maneiras que cada grupo humano altera a sua dinâmica. Seu 
objetivo é pensar em técnicas que busquem respeitar os mecanismos da 
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natureza, a partir da identificação das características de cada ecossistema 
existente na realidade local. Considerar as relações sociais na perspectiva da 
dimensão ecológica, portanto, faz com que a estrutura interna dos agroe-
cossistemas resulte de uma construção social, “produto da co-evolução dos 
seres humanos com a natureza” (SEVILLA-GUZMÁNN, 2006, p. 207). 

Neste contexto, um dos objetivos da agroecologia consiste em resga-
tar experiências que demonstrem um maior equilíbrio (na mutabilidade 
dos ecossistemas) entre a ação humana e a conservação da biodiversidade, 
observando os fluxos energéticos e princípios naturais. A segunda dimen-
são se encontra diretamente relacionada com a primeira, justamente por-
que reconhece a importância da cultura na determinação do manejo dos 
recursos naturais pelos grupos sociais. Neste sentido a sua preocupação 
é a de “obter um maior grau de bem estar à população através de estraté-
gias participativas” (SEVILLA GUZMÁNN, 2006, p. 207). Não apenas 
socioeconômica, mas sociopolítica, a segunda dimensão da agroecologia 
autoriza buscar estratégias de desenvolvimento voltadas à diminuição das 
desigualdades sociais, para autonomia das comunidades locais. 

De acordo com Gladstone Leonel Junior o debate da agroecologia 
busca “demonstrar a necessidade de uma modificação paradigmática do 
modelo agrícola apoiado por instrumentos jurídicos capazes de estimular a 
emancipação popular e a vida sustentável” (2018, p. 251). A Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 225, assegura a todos o direito fundamental 
de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado como essencial para 
o desenvolvimento da qualidade de vida. Nesse contexto, o direito humano 
ao meio ambiente equilibrado “se manifesta a partir do momento que se 
observa a prática agroecológica, estimulando o uso de sementes crioulas, 
de adubação orgânica, se verifica que há uma preocupação na garantia de 
um bom alimento” (LEONEL JUNIOR, 2018, p. 253). 

Nessa seara, a agroecologia também dialoga com a pauta da reforma 
agrária em especial o direito a terra e o cumprimento da sua função social 
como parte essencial para o desenvolvimento e realização de direitos huma-
nos, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito cultural no sentido em 
que consiste em “numa dinâmica dialética permanente de dominação-
resistência materializam o enfrentamento à agricultura industrial e as 
experiências de resignificação das relações sociais de produção e da vida 
social” (MAZZALA NETO, 2014, p. 22). 
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Nesse aspecto, alguns assentamentos da reforma agrária também são 
espaços de resistência que se constroem politicamente contra o sistema 
da agricultura convencional e na busca por uma produção de alimentos 
saudável e livre de agrotóxicos. O exemplo do assentamento Luiz Beltrame, 
assentamento pertencente ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), é aqui utilizado como uma forma de demonstrar como a 
agroecologia contribui para a promoção de uma agricultura que atende 
a aspectos sociais ao tempo em que protege a natureza. O assentamento 
foi formalizado em 2013 no interior do estado de São Paulo e, de acordo 
com o MST, o assentamento é uma referência na organização e produção 
agroecológica no estado. Ao longo de sua trajetória os assentados têm 
construído coletivamente experiências produtivas através do manejo agro-
florestal. Os sistemas agroflorestais (SAFs) apresentam vários benefícios 
na busca da sustentabilidade:

Assim, a prática agroflorestal pode representar uma resposta ao desafio 
da conciliação entre a sustentabilidade na produção de alimentos e a sus-
tentabilidade ambiental. Em função disso, a implantação de agroflorestas, 
inclusive em áreas de Preservação Permanente, passou a ser reconhecida 
legalmente como de interesse social no Brasil desde 2001, permanecendo 
dessa forma no atual Código Florestal (BRASIL, 2012). Paralelamente, 
segmentos expressivos da sociedade brasileira apontam a   inequívoca neces-
sidade do uso sustentável da diversidade biológica, instituindo-se áreas 
protegidas e incentivando e apoiando a agricultura familiar camponesa, 
assentados de reforma agrária, populações tradicionais e povos indígenas 
a manter seu  modo de vida associado à conservação e ao melhoramento 
genético da diversidade silvestre e cultivada, os quais contribuem funda-
mentalmente para formar o patrimônio genético e cultural do país, em sua 
sociobiodiversidade (STEENBOCK et aI, 2013, p.17).

Politicamente, o assentamento está inserido em uma região estraté-
gica para o agronegócio, entre o setor de laranja e de mandioca de indústria, 
porém, as famílias assentadas pautam a produção agroecológica por dois 
objetivos; a autonomia da produção, e a construção de um ambiente livre 
e saudável para as pessoas e o meio ambiente. De acordo com Silvia Beatriz 
Adoue, o assentamento é considerado referência na produção agroecoló-
gica na região contando com 1.273 hectares, 77 famílias, 27 unidades que 
produzem com sistema agroflorestal (SAF) e com 100 hectares utilizados 
para a produção agroecológica e orgânica” (Cf. ADOUE, 2017). Segundo 
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o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, de acordo com esti-
mativas da safra 2018, “o assentamento produziu e comercializou 10.500 
toneladas de mandioca, 100 cabeças de gado, 300 toneladas de mandioca 
pré-cozida, 5 mil caixas de maracujá, 200 sacas de feijão orgânico, 50 mil 
dúzias de milho verde, 2 mil caixas de quiabo, 8 mil toneladas de manga, 
entre outros produtos hortifrutigranjeiros” (MST, 2019).

Essas produções resultam em construções coletivas de parcerias com 
entidades institucionais e da sociedade civil para escoamento da produção, 
experiências para além da organização interna do assentamento, demons-
trando que a produção agroecológica é um mecanismo de diálogo e de 
interação social. Há ainda outros aspectos que agregam a luta pela agroe-
cologia no âmbito do MST que estão diretamente vinculados ao tema 
da soberania alimentar e da luta contra o agronegócio. A agroecologia é 
entendida pelo MST como um caminho que valorize a lógica e os conhe-
cimentos camponeses no manejo dos recursos naturais, bem como as suas 
relações comunitárias, resgatando as características que sempre estiveram 
presentes no modo de produzir (ou viver) dos camponeses.

O assentamento é ainda referência de outras experiências em desen-
volvimento como demonstrado nos estudos realizados por Engenheiros 
Agrônomos formados pelo convênio UFSCar – PRONERA e assentados 
da Reforma Agrária intitulado “Agroecologia como ferramenta de trans-
formação social em assentamentos rurais”. No trabalho, apontam que o 
assentamento tem como objetivo “tornar o Assentamento num polo de 
produção de sementes crioulas para os assentamentos do MST no estado 
de São Paulo” (OLIVEIRA, et tal, 2016, p. 02). A escolha pela conservação 
das sementes tradicionais ou crioulas é importante aspecto da agroeco-
logia, pois resguardar as sementes é proteger a cultura e a biodiversidade. 

Nesse aspecto, vale lembrar que a agroecologia é uma prática agrí-
cola reconhecida pelo Estado. O Decreto nº 7794/12, de 20 de agosto de 
2012, institucionalizou a Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (PNAPO) como um instrumento jurídico que propõe a arti-
culação e adequação de políticas e programas que estimulem a produção 
agrícola de forma articulada com a defesa da natureza e da qualidade de 
vida. A PNAPO é uma política pública a qual, devidamente fomentada 
pelo Estado (tal qual o modelo da Revolução Verde foi construído), pode 
conduzir a transição agroecológica da produção agroalimentar nacional. 
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A agroecologia se diversifica do agronegócio por ser uma construção 
de conhecimento entre o ser humano e a natureza, e por respeito à biodi-
versidade, é interessante refletir que embora a agricultura agroecológica 
seja um instrumento de promoção de direitos humanos, ela não ocupa o 
mesmo espaço de discussão no cenário de políticas para a agricultura tra-
dicional. Nas palavras de Santilli, “a coexistência de modelos agrícolas com 
interesses políticos, sociais e econômicos divergentes têm sido, entretanto, 
desconsiderada pelas leis agrícolas, que têm tratado o espaço rural como 
se fosse homogêneo” (SANTILLI, 2009, p. 447). Nesse sentido, é preciso 
considerar que o agronegócio possui um imenso espaço de debate tanto no 
sistema político, jurídico e tecnológico, quanto nos meios de comunicação, 
através da impulsão de construção de narrativas que buscam inviabilizar a 
produção de alimentos fundados nos princípios agroecológicos, como a 
propaganda “o agro é pop, o agro é tec”, dentre outras iniciativas.

E por isso, é importante compreender que o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado se constitui como uma ferramenta importante 
para a construção de outros modelos de agricultura, no sentido de que esse 
direito humano e fundamental de característica difusa impõe também 
seus deveres aos sujeitos públicos e privados. A defesa do meio ambiente 
e da saúde humana, presente na estrutura desse direito, não pode ser dei-
xada em segundo plano em razão dos interesses econômicos referente ao 
mercado de agrotóxicos. 

Da análise constitucional, extrai-se que o meio ambiente está asse-
gurado e equiparado como um direito fundamental da pessoa humana. “A 
proteção ao meio ambiente foi assumida como uma função pública pri-
vada, cujo exercício se relaciona com os direitos fundamentais da qualidade 
e a utilização nacional e sustentável dos recursos naturais” (BENATTI, 
2005, p. 205). Os fundamentos constitucionais da agroecologia não se 
encontram apenas no art. 225 da CF/88, mas sim no direito fundamental 
à alimentação saudável, o qual se encontra previsto no art.6º da CF/88 por 
força da aprovação da emenda constitucional nº 64 de 2010. 

A Lei nº 11. 346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) define como 
dever de todos a segurança alimentar e nutricional (SAN). A SAN apre-
senta as diretrizes da produção agroalimentar de modo a abranger critérios 
sociais, ambientais e culturais:
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Art. 4o: A segurança alimentar e nutricional abrange:
I – a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produ-
ção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, 
da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos interna-
cionais, do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se 
a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda;
II – a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos;
III – a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, 
incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação 
de vulnerabilidade social;
IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnoló-
gica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas 
alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica 
e racial e cultural da população;
V – a produção de conhecimento e o acesso à informação; e
VI – a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e 
participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, res-
peitando-se as múltiplas características culturais do País (BRASIL, LEI 
13.346, 2006).

Como visto, os agrotóxicos estão diretamente ligados a doenças e 
contaminações do ambiente natural, e as intenções mercadológicas inter-
ferem diretamente na flexibilização para o uso cada vez mais intensivo de 
agrotóxicos no Brasil. Ademais, como demonstrado nesse capítulo, agroe-
cologia pode ser entendida como um modelo de resistência à agricultura 
moderna dominante. O exemplo do assentamento Luiz Beltrame ilustra 
que a junção da produção agrícola com florestas é possível e seu resultado 
implica na qualidade do produto a ser adquirido pelos consumidores, 
na proteção das águas e da biodiversidade no campo, o que representa 
melhoria da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras. No entanto, 
o assentamento não está livre de sofrer os impactos do modelo de agricul-
tura predominante. Desde 2017 o assentamento é alvo de contaminação 
por prática de pulverização aérea derivada de fazendas do agronegócio 
na região:

Em 11 de outubro, das 10 h às 13 h, houve pulverização no monocultivo 
de mandioca na fazenda “Brinco de Ouro”, no município de Ubirajara-SP, 
na divisa com o município de Gália-SP. A operação afeta o assentamento 
da reforma agrária “Luiz Beltrame” e a estação agroecológica Caetetus 
“Olavo Amaral Ferraz”. O assentamento e a estação agroecológica, em Gália, 
lindam com o campo pulverizado. O fato alarmou duplamente os assenta-
dos, já que aconteceu no momento em que as crianças da comunidade se 
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deslocavam para as escolas que frequentam em Ubirajara, e o avião fazia 
manobras acima do assentamento. (ADOUE, 2017)

Nesse contexto quanto aos impactos sofridos pelas pessoas atingidas 
pela deriva de agrotóxicos, as famílias relatam que acontecem sintomas 
de sintomas de náuseas, coceiras na pele, coceiras por dentro da garganta, 
dores de cabeça e um odor muito forte vindo pelo ar, o qual demora até 
dois dias para desaparecer completamente. Diversas pessoas chegaram 
a procurar médicos nos postos de saúde, no entanto, de acordo com a 
comunidade não houve nenhum laudo médico atestando a contaminação. 
Houve também prejuízos econômicos, pois o veneno acabou matando 
canteiros de hortaliças, pés de frutas, roças entre outros. Além disso, a 
comunidade também tem percebido a ocorrência de morte de abelhas 
impactando a atividade de apicultura. 

Nesse sentido, a agroecologia é um campo de desafios e de resistência 
ao modelo do agronegócio e pela concretização de direitos, pela articula-
ção ao direito a terra com o direito de produção independente de pacotes 
tecnológicos, resultando em uma alimentação saudável. Dessa forma, a 
agroecologia metodologicamente fortalece a autonomia das pessoas, na 
medida em que as trabalhadoras e trabalhadores são livres e independentes 
no tocante ao modelo de agricultura do agronegócio e libertos deste pelo 
direito de escolha de dizer não ao modelo de agricultura tradicional de 
dominação exercida pelas indústrias de pacotes tecnológicos, insumos e 
agrotóxicos. 

4 ALGUMAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE RESISTÊNCIA 
À PULVERIZAÇÃO AÉREA

Como visto até aqui, os agrotóxicos estão diretamente envolvidos 
em casos de impactos ao meio ambiente, como a questão da morte das 
abelhas por contaminação, além dos impactos causados a saúde humana. 
Esses impactos atingem de forma geral a todos os entes federativos, entre-
tanto, alguns acabam sendo mais atingidos do que outros devido ao tipo 
de produto explorado pela agricultura e pelas formas utilizadas para a 
pulverização. Nos estados com predomínio da plantação de cana, soja, 
milho ou laranja o percentual de consumo e aplicação de agrotóxicos é mais 



| 259 NATUREZA, POVOS E SOCIEDADE DO RISCO

elevado, inclusive com ocorrências de maior número de contaminação.
A Constituição, no artigo 24, incisos V, VI e XII da CF dispõe que a 

União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente 
para legislarem sobre matérias de produção e consumo, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente 
e controle de poluição e por fim a defesa da saúde. Assim, os Estados fede-
rados possuem competência para editar leis que se voltem para a proteção 
regional do ambiente e da saúde. A competência municipal, de acordo 
com o artigo 30, inciso I, da Constituição federal de 1988 se vincula aos 
assuntos de interesse local.

A Constituição, no seu artigo 225, explicita que todos possuem 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e atribui ao Poder 
público em conjunto com a coletividade o dever de defender, preservar 
e conservar os bens ambientais. Além disso, a preocupação com a quali-
dade de vida inclui o compromisso do direito de acesso à saúde mediante 
a articulação das políticas ambientais com as de caráter social, cultural e 
econômico – articulando os direitos humanos e fundamentais de forma 
a atender aos objetivos da carta constitucional. 

Diante dos impactos sofridos pelos agrotóxicos, a sociedade, através 
de organizações e movimentos populares, tem exigido das autoridades 
públicas a iniciativa de propostas legislativas que busquem controlar, dimi-
nuir ou vedar o uso excessivo de agrotóxicos. No início de 2019, Camilo 
Santana, governador do Estado do Ceará sancionou a Lei 16.820/19, que 
proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no estado. A Lei tem como 
objetivo assegurar a diminuição dos índices de agrotóxicos nas regiões 
produtoras de banana, em especial na Região do Baixo Jaguaribe, reco-
nhecida como região de prática de pulverização aérea de agrotóxicos de 
alto valor tóxico e, por entender que tal prática viola o direito fundamental 
ao meio ambiente, agride a saúde humana e contamina em larga escala os 
recursos hídricos. De acordo com Thays Lavor, antes do Estado do Ceará 
aprovar a Lei 16.820/19, oito municípios já haviam proibido a fumigação 
com o objetivo de proteger a saúde da população. Além disso, outros três 
municípios vetaram o uso de agrotóxicos em Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs). E ainda outros três impuseram restrições, determinando um perí-
metro de segurança nas áreas urbanas, e há outras quatro cidades estão com 
projetos de lei tramitando nas Câmaras Municipais. Sendo que “Todos 
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esses municípios estão localizados nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
do país. Essas regiões são responsáveis por 90% das aeronaves agrícolas do 
Brasil, um total de 1.903 das 2.115” (LAVOR, 2019). 

O direito ambiental também apresenta ferramentas de controle e 
de restrição aos impactos ambientais como, por exemplo, o princípio do 
poluidor pagador, também previsto na Constituição de 1988 no art. 225, 
§3º e no art. 4º da Lei 6.938/81. O princípio se vincula a uma política de 
responsabilidade pelo ônus ambiental:

Pelo principio do poluidor pagador não é aceitável dentro do ordenamento 
jurídico brasileiro que particulares produzam ativos financeiros a um custo 
ambiental e o Estado tenha, por exemplo, que arcar com a reparação de 
áreas que ficaram contaminadas pela aplicação errada de agrotóxicos, e que 
as pessoas vão tratar dos problemas de saúde decorrentes da exposição aos 
contaminantes no Sistema Único de Saúde, sem que haja contrapartida 
pelos danos causados quando há um particular que ficou com o lucro finan-
ceiro e deixou um problema: o poluidor deve pagar o custo ambiental do 
seu empreendimento (FREITAS e SOUSA, 2018, p. 54)

A doutrina do direito ambiental também aponta o principio da pre-
caução que consiste em impor medidas de fiscalização e monitoramento 
ainda que se tenha incerteza científica sobre os riscos da atividade ou do 
produto a ser inserido no mercado. Conforme Freitas e Sousa “no princípio 
da precaução, existe um potencial de risco e no caso do dano ocorrer, o 
empreendedor deve responder pelo que sabia, pelo que não sabia, e pelo 
que deveria saber” (FREITAS e SOUZA, 2018, p. 57). Assim, conforme 
analisado nesse trabalho a aplicação de agrotóxicos constitui uma prática 
poluidora, pois seu uso está associado com intoxicações causadoras de 
doenças irreversíveis, como o câncer e também está relacionado aos danos 
à fauna e flora. 

Entretanto, os conflitos entre as ações dos movimentos e entidades 
contrários ao uso dos agrotóxicos e a bancada ruralista levaram à judicia-
lização de duas iniciativas de legislação estadual e municipal contrárias 
ao uso de agrotóxicos. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), 
de nº 6137, impetrada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil - CNA, em face da Lei Estadual nº 16.820 do Estado do Ceará. E 
também a ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) de nº 569 impetrada pelo Sindicato Nacional das Empresas de 
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Aviação Agrícola - SINDAG contra a Lei Municipal 1.949/2017 de Boa 
Esperança, estado do Espírito Santo, a qual igualmente veda a aplicação 
de agrotóxicos por pulverização aérea no município. 

As iniciativas de leis que proíbem a fumigação aérea, no entanto, 
são práticas de resistência que abrem caminho para se pensar outras tec-
nologias e conhecimentos para a busca de alternativas ao modelo de pro-
dução agrícola dominante. Nesse sentido, os movimentos populares e 
organizações também se somam como espaços de resistência através de 
ações políticas como protestos, mobilizações que pautam a necessidade 
de repensar sobre o potencial poluidor dos agrotóxicos nos alimentos, na 
saúde e no meio ambiente. 

5 CONCLUSÃO

Como resultados entende-se que a prática de pulverização aérea não é 
sustentável em virtude dos elevados riscos de dano nas perspectivas social e 
ambiental, o que justifica repensar não só essa prática mas, principalmente, 
o conjunto de práticas que se ligam à utilização massiva de agrotóxicos no 
país. Os resultados negativos da aplicação massiva de agrotóxicos pode-
riam ser evitados caso o Estado optasse por incentivar a agroecologia e a 
produção orgânica. 

O exemplo do assentamento Luiz Beltrame motiva a compreensão 
de que as bases da reforma agrária têm de ser construídas em respeito 
aos direitos humanos e fundamentais que se voltam à qualidade de vida 
no campo e a produção de alimentos saudáveis com o menor impacto 
ambiental possível. A agroecologia é multidimensional, ou seja, é uma 
técnica, uma ciência e também uma política que atende de forma mais 
adequada ao que dispõe o direito fundamental ao ambiente ecologica-
mente equilibrado. A adoção de seus princípios pelos assentamentos da 
reforma agrária conduzem a melhores condições de vida no campo, seja 
pelo aumento da diversidade alimentar das famílias, seja pela articulação 
agricultura e florestas, seja pela valorização dos saberes e da biodiversi-
dade local/tradicional. Dessa forma, se pode dizer que os agricultores 
familiares e camponeses, povos e comunidades tradicionais, que se valem 
da agroecologia informam que outras alternativas de desenvolvimento 
rural são possíveis. 
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As mudanças na forma de produção, como as propostas pela 
PNAPO trazem ao debate a opção de repensar a estrutura da agricultura 
em consonância com um modelo socioambiental, como forma de dar 
eficácia plena ao artigo 225 da Constituição Federal de 1988. A legislação 
necessita estar adequada para que o Estado atue com eficiência no controle 
e na fiscalização, a fim de garantir segurança à saúde e ao meio ambiente, 
direitos humanos e fundamentais que fazem parte do núcleo estruturante 
do que se conhece por desenvolvimento sustentável. 

Para que o Brasil possa vir a ter uma legislação eficaz de controle e 
vedação de agrotóxicos, ainda resta um caminho mais eficiente de respon-
sabilização para sujeitos públicos e privados, bem como a disponibilização 
de informações à população sobre os riscos desse modelo de agricultura 
vigente. Por fim, a eficácia da legislação ambiental com base no princípio 
do poluidor pagador e da precaução como meio de responsabilização civil, 
penal e administrativa em casos de danos causados pelo uso abusivo de 
agrotóxicos, considerando os impactos das derivas tóxicas.
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MATE COMO EJEMPLO DE RESISTENCIA 

Ricardo Gomes Luiz1

Maclovia Corrêa da Silva2

1 INTRODUÇÃO

O cultivo de erva-mate (Ilex paraguariensis) tem razões econômicas 
e culturais. A planta tem aplicação industrial na fabricação de cosméticos, 
medicamentos e bebidas industrializadas (MACCARI JR. et al., 2006). 
A maior destinação, no entanto, é o uso de suas folhas no preparo de 
bebidas artesanais amplamente consumidas no sul do Brasil e nos países 
vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai – quentes ou frias, em forma de 
chimarrão, tererê, chá e refresco. O costume nos países platinos mescla-se 
à própria cultura de sua população. São hábitos que vieram dos povos 
originários, teve a adesão da colonização jesuíta e envolveu caboclos e 
migrantes europeus (GERHARDT, 2013; LINHARES, 1969).

A planta é encontrada originalmente em ambientes naturais da Amé-
rica do Sul, de modo mais específico em áreas do Paraguai, da Argentina 
e nos estados brasileiros do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso do Sul, abrangendo ecossistemas associados ao bioma Mata 
Atlântica, como é o caso da Floresta com Araucária (Floresta Ombrófila 
Mista) (OLIVEIRA; ROTTA, 1985).

A produção de erva-mate formou uma atividade econômica que foi 
responsável pela geração e concentração de riquezas, formação de oligar-
quias e, entre outras consequências, influenciou a economia e a política 

1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba- PR. 
Conato: ricardogomesluiz@gmail.com
2 Professora do PPGTE – UTFPR, Curitiba – PR. 
Conato: macloviasilva@utfpr.edu.br
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do Paraná entre os séculos XIX e XX (COSTA, 1995; PEREIRA, 1996). 
Após os anos 1930, neste mesmo estado, a atividade entrou em decadência, 
especialmente por conta da substituição das exportações brasileiras pela 
produção argentina (COSTA, 1995).

Entre esses dados, destaca-se o município de São Mateus do Sul, 
localizado na mesorregião Sudeste do Paraná. No passado, foi um dos 
centros de produção e escoamento de erva-mate (FARAH, 2012). No pre-
sente, continua importante.  Segundo dados do levantamento Produção da 
Extração Vegetal e da Silvicultura – PEVS (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018), em 2017, a produção total 
de erva-mate no Brasil foi de 354.398 toneladas, correspondendo a um 
valor da produção próximo de R$ 424 milhões. O mesmo levantamento 
aponta o município de São Mateus do Sul – PR como o maior produtor 
nacional: 67.000 toneladas e valor de produção de R$ 100,5 milhões.

O cultivo da erva-mate em São Mateus do Sul guarda três caracterís-
ticas principais. A primeira delas é que os sistemas tradicionais de plantio 
são implantados em consórcio com áreas remanescentes de Floresta com 
Araucária (CHAIMSOHN; SOUZA, 2012). A segunda é que a erva-
-mate da região, devido às técnicas de manejo sob o sombreamento de 
árvores nativas e às particularidades ambientais, tem folhas de cor, sabor 
e composição nutricional distintas da cultivada em outras áreas (MAC-
CARI JR. et al., 2006).

A terceira característica tem vínculos sociais e se apresenta pela majo-
ritária participação de agricultores de escala familiar no cultivo dos ervais 
(CHAIMSOHN; SOUZA, 2012; MARQUES, 2014)Francisco P.</
author><author>Souza, Adriano M. de</author></authors></contri-
butors><titles><title>Sistemas de produção tradicionais e agroflorestais 
de erva-mate no centro-sul do Paraná e norte catarinense: contribuições 
para a construção de um processo de indicação geográfica. São eles que 
conduzem as experiências de vida e experimentações de técnicas e tecno-
logias que garantem a permanência dos dois atributos anteriores.

Diante deste contexto, o artigo tem como objetivo discutir o desem-
penho desses produtores rurais como prática de um novo modelo de desen-
volvimento, de manutenção de diversidades no campo e das relações entre 
pessoas e natureza, bem como de relutância ao padrão econômico que 
compromete a permanência da economia do mate entre esses produtores.
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O trabalho parte da abordagem de dados históricos sobre a produção 
de erva-mate, especialmente com a obra questionadora de Bacilla (1946), 
da literatura sobre os Estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e da 
análise de coleta de dados em campo feitas pelo autor para elaboração de 
sua dissertação de mestrado (LUIZ, 2017). Somam-se novas abordagens 
teóricas, que discutem a necessidade de novas proposições de desenvolvi-
mento e desvínculo de matrizes homogêneas do sistema capitalista, para 
compreender as funções dos produtores de erva-mate em uma região como 
a de São Mateus do Sul. 

Os resultados revelam elementos que favorecem esta compreensão 
de que o laboro dos agricultores familiares pode ser entendido como resis-
tente ao modo capitalista extensivo de produção. Suas práticas apontam 
para a valorização de uma atividade econômica que se vincula à própria 
história e contribui para a permanência das relações sociais e de favoreci-
mentos à manutenção do patrimônio natural – aspectos que se desconec-
tam da produção agrícola “moderna” que, ao se direcionar ao comércio 
exportador e à busca intensa pela produtividade e lucro, apresenta uma 
apropriação desigual do trabalho e dos recursos naturais.

2 METODOLOGIA

O percurso metodológico envolve a revisão bibliográfica sobre Estu-
dos CTS, com os conceitos de determinismo tecnológico (FEENBERG, 
2010), da teoria ator-rede (LATOUR, 2012) e da tecnologia social no 
meio rural (DAGNINO, 2010; HERRERA, 2010). O embasamento 
dos Estudos CTS foi complementado com pensadores latino-americanos 
que discutem novas perspectivas para o desenvolvimento no continente. 
É o caso da abordagem de modernidade e descolonialidade na América 
Latina por Quijano (2005) e das opções de desenvolvimento trazidas por 
Escobar (2011): a prevalência de estruturação de atividades econômicas 
de maneira alinhada ao processo de globalização ou a permanência de um 
modo de vida local. 

Abordagens de outros autores também foram adicionadas para tecer 
as discussões. É o caso da crítica feita por Coronil (2005) às apropriações 
do trabalho de pessoas e exploração dos recursos naturais feitos pelos pro-
cessos de globalização, e da visão que Marés de Souza Filho (2015) sobre 
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a apropriação e afastamento da natureza por parte de pessoas. A parte 
teórica também engloba a obra de Antonio Bacilla (1946) que descreve a 
insatisfação de caboclos produtores de erva-mate nos anos 1930 quanto à 
não participação deles nos arranjos político-econômicos dessa atividade. 

A metodologia ainda contou com uma releitura de dados coletados 
em campo pelo autor para construção de dissertação de mestrado (LUIZ, 
2017), quando oito produtores de uma amostra intencional em São Mateus 
do Sul  foram observados e entrevistados. A análise na ocasião, feita com 
as lentes dos Estudos CTS, é ampliada agora para, com base na literatura 
empregada, se buscar elementos que indiquem comportamentos de resis-
tência aos padrões correntes e dominantes de desenvolvimento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, apresentam-se aspectos e circunstâncias da história e 
da atualidade, da atividade econômica de produção de erva-mate que se 
caracterizam como práticas de resistência pelos seus agentes principais, os 
produtores familiares que no passado e no presente forneceram e fornecem 
a matéria-prima de um extenso comércio. 

A análise foi elaborada sob a perspectiva do aporte teórico deste 
artigo, aplicada à amostra trabalhada por Luiz (2017) em sua dissertação 
de mestrado. Na ocasião deste trabalho, foram visitadas oito propriedades 
rurais, sendo uma de grande extensão com cerca de 400 hectares e as outras 
sete menores, variando entre cinco e 80 hectares. As sete não são todas 
oficialmente caracterizadas como propriedades de agricultura familiar, pois 
em dois casos superam o tamanho de quatro módulos fiscais determinados 
pela legislação como limite de área (medida territorial para fins fiscais). No 
caso de São Mateus do Sul, quatro módulos fiscais correspondem a 64 hec-
tares. Apesar dessas diferenças, todas as oito propriedades são consideradas 
para a análise deste artigo em razão de suas características de abrigarem 
ervais sombreados, contribuírem com a conservação dos remanescentes 
de vegetação nativa e, principalmente, por oferecerem questionamen-
tos e alternativas ao uso da terra praticado pelos plantios extensivos de 
monocultura de commodities – aspecto presente no desenvolvimento de 
São Mateus do Sul. 
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Fotografi a 1 – Exemplo de paisagem rural em São 
Mateus do Sul com agricultura de monocultura e proxi-

midade de um remanescente de vegetação nativa

Fonte: elaborada pelo autor (2017)

4 O DRAMA DO MATE E O COOPERATIVISMO COMO 
RESISTÊNCIA

O relato que Antonio Bacilla (1946) faz sobre o impacto da crise 
do mate sobre os agricultores desta planta é um primeiro exemplo de 
resistência ao modelo de apropriação de trabalho e de recursos naturais, 
conforme coloca Coronil (2005). Nessa obra, cujo título – “O drama do 
mate” – refere-se às desvantagens e desigualdades sofridas por agricultores, 
Bacilla faz um relato acerca da mobilização que liderou entre produtores 
de erva-mate no interior do Paraná, a partir da década de 1930, como 
tentativa de demonstrar a insatisfação dos agricultores com os padrões de 
comércio ditados pelas oligarquias do mate em Curitiba. 

Um vasto sistema de escravização se extendeu (sic) pelas nossas cidades 
ervateiras, compreendendo desde o negociante, desde o bodegueiro até 
o pobre tarefeiro. Mais de 60 cidades do Paraná, Santa Catarina, Mato 
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Grosso e Rio Grande do Sul, trabalhavam como escravo dos argentino (sic), 
através das aventuras comerciais dos nossos exportadores e moageiros. Essa 
grande multidão trabalhava para alimentar os moageiros argentinos que 
cresciam na arrogância, na exigência, no poder, a medida que o consumo 
se desenvolvia. (BACILLA, 1946, p. 36-7).

As relações denunciadas por Bacilla revelam, já no início do século 
XX, um sistema econômico (capitalista) que, conforme também descreve 
Pereira (1996), se baseia no completo controle e dominação do processo 
de cultivo e industrialização de uma planta nativa no sertão paranaense. 
Este sistema joga em favor do estabelecimento e solidificação da oligar-
quia curitibana que ora se formava, bastante baseada no interesse de um 
expressivo mercado consumidor argentino e uruguaio em adquirir a pro-
dução do mate brasileiro. Para Bacilla, no entanto, isso não se traduzia em 
distribuição de benefícios para quem plantava a erva-mate no interior. “E 
a mentalidade dos exportadores e moageiros brasileiros era tão estreita 
que despertavam contra o caboclo. Este era a vítima de toda esta calami-
dade e o boi de couce do carro atolado do comércio com a Argentina” 
(BACILLA, 1946, p. 36). 

Tal circunstância também condiz com o que Coronil coloca acerca 
de como a economia clássica, em busca do lucro, trata os pilares sociais e 
material de uma cadeia produtiva: “A exploração social é inseparável da 
exploração natural, de sentido distinto, mas de fundamental relevância” 
(2005, p. 57). 

A liderança praticada por Bacilla junto aos ervateiros do interior, 
de relato detalhado em seu livro (1946), não fica estacionada na insatis-
fação. Procura a mobilização para estabelecer um novo sistema e convida 
os produtores para criação de cooperativas3 como método de resistência 
e de busca por uma prática econômica mais justa para a distribuição de 
seus resultados.

Pregado por padres, por muçulmanos (como na Turquia), por budistas, 
bramanistas, ele [o cooperativismo] se revela um precioso instrumento de 
harmonia social e de paz fecunda e segura entre os homens, sobrepondo-se 
a todos os dogmas políticos, sociais e religiosos e a todos os estados sociais 
de educação e civilização. (BACILLA, 1946, p. 72, grifo nosso).  

3 Décadas mais tarde, reconhece-se o empreendimento de Bacilla como uma das sementes 
do movimento cooperativista no estado do Paraná, ainda que um tanto distante das ideias 
e práticas deste sistema na atualidade.
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Ainda que não se possa aplicar os conceitos de globalização aos anos 
1930, tratados no texto de Coronil (2005), os argumentos apresentados 
por Bacilla não diferem da estruturação alinhada à internacionalização, 
conforme aponta Escobar (2011) e à necessidade de busca de um novo 
modelo de questionamento ao capitalismo proposto por Quijano (2005).

Escobar (2011) apresenta um contexto do interior colombiano em 
que se enquadram disputas entre duas propostas de desenvolvimento: a 
prevalência de estruturação de atividades econômicas na região, de maneira 
alinhada ao processo de globalização, e a permanência de um modo de 
vida local, levando em conta a cultura e os hábitos que comunidades locais 
propõem à sua própria atividade econômica e geração de qualidade de 
vida. Para as duas abordagens, Escobar discute e rediscute os significados 
de desenvolvimento – olhando as perspectivas locais e sua diversidade, 
assim como abordando as implicações dos ciclos extrativos do passado e 
dos grandes empreendimentos econômicos do presente que não se vincu-
lam e substituem as realidades ambientais, culturais e econômicas locais. 

Já na perspectiva de Quijano (2005), são trazidas inspirações relevan-
tes para as correspondências com os argumentos apresentados por Bacilla, 
especialmente quando coloca a formação societal do continente americano 
e sua possibilidade de questionamentos ao capitalismo e à estrutura glo-
bal de controle do trabalho. Em outras palavras, a “revolução” proposta 
por Bacilla representa um novo modelo de funcionamento da economia, 
desconectado dos vícios que são impostos a populações locais na América 
Latina desde o início de sua colonização.

5 NOVAS TECNOLOGIAS SOCIAIS

A abordagem de Bacilla também inspira a construção de um olhar 
crítico ofertado pelos produtores de erva-mate no presente. Iniciativas 
demonstradas pelo relato de Luiz (2017), como a resistência ao emprego 
de insumos químicos, defendidos pelas convencionalidades da agricultura 
hoje convencional, para aumento de produção, produtividade e lucro, 
é exemplo de combate ao determinismo tecnológico apresentado por 
Feenberg (2007; 2010). Os textos de Feenberg convidam à reflexão sobre 
este conceito, a contestação de que ele serve para reproduzir a ordem 
hegemônica. 
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O determinismo assim insinua que nossa tecnologia e suas estruturas 
institucionais correspondentes são universais, na verdade planetárias, em 
objetivo. Pode haver muitas formas de sociedade tribal, muitos feudalis-
mos, até mesmo muitas formas de capitalismo primitivo, mas há só uma 
modernidade e ela é exemplificada em nossa sociedade, para o bem ou para 
o mal. (FEENBERG, 2010, p. 73).

O autor também trata da proposição construtivista para uma tecno-
logia entrelaçada com o social e que inspira enxergar na valorização das tra-
dições a contestação ao que se estabelece agora como evoluído, moderno.

O construtivismo defende que as teorias e as tecnologias não são determi-
nadas ou fixadas a partir de critérios científicos e técnicos. Concretamente, 
isso significa duas coisas: em primeiro lugar, geralmente há diversas soluções 
possíveis para um determinado problema e que os atores sociais fazem a 
escolha final entre um grupo de opções tecnicamente viáveis e, em segundo, 
a definição do problema muda frequentemente durante o curso de sua 
solução. (FEENBERG, 2010, p. 74).

Conforme o trabalho de Luiz, de forma a aderir as práticas dos ervais 
encontrados em São Mateus do Sul a esses conceitos:

As preocupações com o aumento de produtividade, que justificaria o 
emprego de fertilizantes, e o combate de pragas, que demandaria insetici-
das, são resolvidas de outras formas. Por exemplo, insumos naturais como 
“pó-de-pedra”, também conhecido como “pó-de-rocha”, são utilizados. 
Quanto à capacidade de os ervais produzirem folhas de erva-mate em quan-
tidade e qualidade, o manejo das plantações associado às características 
ambientais oferece resposta satisfatória, segundo as práticas observadas 
entre os produtores na pesquisa. (LUIZ, 2017, p. 101).

Os apontamentos dos agricultores familiares – na geração de conhe-
cimento, técnicos e modos de organização da produção – também podem 
ser analisados à luz de como Dagnino (2010) diferencia a tecnologia con-
vencional (empresarial) da tecnologia social, como um objeto de mudança 
de padrões produtivos e interrupção da dependência e da alienação que o 
padrão convencional procura estabelecer. Desta forma, a caracterização de 
ervais em São Mateus do Sul pelos sistemas sombreados de produção de 
erva-mate, consorciados às áreas remanescentes de ecossistemas naturais, 
os quais demandam atenções e experimentações constantes por parte dos 
produtores, é tanto uma exemplificação da tecnologia social quanto a 
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demonstração de alterações (resistências) aos padrões de produção clás-
sicos da atualidade. 

As práticas em São Mateus do Sul igualmente podem ilustrar o que 
Herrera (2010) apresenta como conceitos que enriquecem a busca por 
novos modelos de desenvolvimento a partir da agricultura familiar. É o 
caso de “desobediência civil não violenta”, “tecnologia apropriada” – esta 
em contraponto à tecnologia moderna. Também condizem com sua análise 
acerca da transmissão de conhecimento dentro deste contexto: “As tec-
nologias usadas pelo setor tradicional estão baseadas nos conhecimentos 
empíricos que se transmitem por tradição oral e é o resultado de séculos 
de luta por sobrevivência” (HERRERA, 2010, p. 35, tradução nossa).

6 APROXIMAÇÃO DE PESSOAS COM A NATUREZA

As relações observadas nos ervais de São Mateus do Sul vão além 
do cultivo de uma planta como atividade econômica. As dinâmicas entre 
produtores e a lavoura, especialmente quando se coloca em perspectiva de 
pelo menos em parte conservar os ecossistemas naturais, parecem ilustrar o 
modelo que faz falta quando Souza Filho (2015) aponta o distanciamento 
de pessoas da natureza. 

As técnicas agrícolas, pecuárias e avícolas aperfeiçoadas no século XX, com 
a chamada revolução verde, criou a imagem deformada e falsa de que o ser 
humano prescinde da natureza para viver, bastando-lhe o desenvolvimento 
de técnicas eficientes para substituir os insumos naturais e destruir as ervas 
e animais concorrentes. (SOUZA FILHO, 2015, p. 89).

Segundo este autor, a criação de um senso de completa apropriação 
da natureza por parte dos seres humanos gera um consequente afastamento 
das pessoas do ambiente natural. Ele apresenta uma trajetória humana de 
entendimento da natureza, enquanto não dominada, como algo nocivo, 
perigoso, que impede a liberdade humana de fazer suas escolhas e seu 
progresso. A ordem é transformar a natureza, para dela o ser humano pres-
cindir e para deixá-la em segundo plano. Estabelecer distinções: homem 
e (ou) natureza (SOUZA FILHO, 2015).

Quando se leva em conta as observações feitas por Luiz (2017), 
assim como outros pesquisadores que investigam a produção de erva-mate 
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consorciada aos ambientes naturais (CHAIMSOHN; SOUZA, 2012; 
MARQUES, 2014), as práticas dos agricultores deste campo parecem 
ser em direção diferente daquela questionada por Souza Filho. Pois, este 
tipo de cultivo de erva-mate demanda uma intensa interação com o meio 
natural. A produção sombreada de erva-mate requer um sutil e constante 
manejo do ambiente de produção, o qual tem dependências da manuten-
ção da vegetação nativa e o funcionamento de seus processos ecológicos. 

Para a amostra pesquisada em São Mateus do Sul, Luiz (2017) obser-
vou no ambiente de produção de erva-mate uma expressiva população de 
aves e de árvores de grande porte, muitas com idade já avançada. Mantê-las 
presentes na propriedade rural tem um significado de não as trocar por 
um terreno limpo e plano para facilitar o plantio agrícola, principalmente 
com a mecanização. Também indica a busca pelo sombreamento feito por 
essas plantas – aspecto importante para o desenvolvimento do cultivo dos 
ervais da região. 

Ainda sobre a flora, observou-se também a ocorrência de muitos 
exemplares jovens de pinheiro araucária nas propriedades, às vezes de 
poucos centímetros de altura ou mesmo com um ou dois metros acima 
do chão. Outras espécies como o cedro e canelas igualmente encontram 
espaço para crescerem e se desenvolverem nas propriedades. É importante 
chamar atenção para esta observação porque ela difere do comportamento 
muitas vezes anunciado de combate a essas espécies já quando brotam para 
evitar que seu crescimento seja um empecilho para abastá-la no futuro, 
conforme prevê a lei (BRASIL, 2006).

Adicionalmente, relatos dos produtores foram levantados em reco-
nhecimento aos serviços ecossistêmicos prestados pela natureza e por 
suas próprias propriedades rurais. De maneira empírica, os agricultores 
mencionaram exemplos como controle biológico de pragas, o próprio 
sombreamento feito pelas árvores maiores e a ciclagem de nutrientes no 
solo. Este conjunto de informações, definitivamente, atesta modelos de 
resistência e de aproximação – e não de distanciamento – de pessoas da 
natureza.

Além disso, conforme conclui Luiz (2017), ainda que se questione 
a manutenção da diversidade biológica nos ervais sombreados de São 
Mateus do Sul – devido a técnicas de manejo que, conjuntamente com a 
manutenção de algumas espécies, também preveem remoção de parte da 
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vegetação e de adensamento populacional de erva-mate –, há de construir 
novos olhares para enxergar outros benefícios que este tipo de cultivo gera 
ao meio ambiente e às dimensões social e econômica. Luiz afirma, nesse 
sentido, que as relações dos produtores de erva-mate com o meio natural 
favorecem, por exemplo, a disponibilização de serviços ecossistêmicos e 
a criação de novas tecnologias que podem beneficiar o meio ambiente e o 
desenvolvimento territorial da região em que se desenrolou sua pesquisa.

No caso desses cultivos de erva-mate, a compreensão da proximidade 
dos produtores ao meio natural também é ilustrada pela aplicação da teoria 
ator-rede de Bruno Latour (2012), quando se encontra os diferentes papeis 
e agenciamentos que atores humanos (produtores rurais e as famílias de 
agricultores) e não-humanos (a erva-mate e os remanescentes de Floresta 
com  Araucária) fazem para a permanência de uma atividade econômica. 
Sob a perspectiva desta teoria, o trabalho de Luiz (2017) oferece inter-
pretações que constituem consensos, conflitos e contradições na relação 
com os ecossistemas. 

Os produtores rurais relatam a percepção de ocorrências de desma-
tamentos na região, assim como reconhecem a importância do ambiente 
natural para a história e manutenção dos cultivos de erva-mate – espe-
cialmente a da região de São Mateus do Sul, que hoje se difere por conta 
das características ambientais onde é plantada. Por outro lado, opiniões 
deles também não demonstram preocupação com este cenário, com a 
justificativa recaindo “sobre as potencialidades das pesquisas científicas, 
a exemplo do desenvolvimento de melhorias genéticas, investimentos, das 
tecnologias de produção, da permanência das condições para produção 
de erva-mate – o sombreamento requisitado, solo e clima disponíveis – e, 
principalmente, pelas práticas de adensamento que traz a possibilidade de 
multiplicar os ervais” (LUIZ, 2017, p. 108).

Em favor dos ambientes naturais, há outros olhares. “Ainda que não 
expressem de maneira técnico-científica, analisam que a perda de Floresta 
com Araucária é um “dano silencioso” e traz erosão de material genético” 
(LUIZ, 2017, p. 108). 

A observação que se faz do comportamento da planta para ter êxito 
na produção de mudas de erva-mate também se constitui um argumento 
favorável para o entendimento da teoria ator-rede, na perspectiva dos 
atores não humanos. A reprodução manejada, estimulada, de erveiras 
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continua a ser um desafio – principalmente pela dificuldade de se aguardar 
o tempo natural demandado para a germinação, que é demasiado longo 
para ser compatível com os interesses comerciais.

Experiências de produtores da região, que se iniciam de modo criativo, 
informal e amistoso – a exemplo de muitos experimentos da lida da pro-
dução rural familiar – partem para observar o funcionamento da natureza 
e tentar reproduzir alguns de seus ciclos. No caso da produção de mudas 
de erva-mate, alcançam-se êxitos. Novas atividades geradoras de renda são 
estabelecidas – as mudas são produzidas e comercializadas –, consegue-se 
boa taxa de germinação, diminui-se o prazo de dormência do convencional 
seis meses para até três meses. E, acima de tudo, mantem-se a segurança 
de que permanece o material genético de boa qualidade da planta. (LUIZ, 
2017, p. 127).

As lições que esses exemplos da teoria ator-rede trazem para as novas 
possibilidades de conservação da biodiversidade na região é o caráter de 
respeito e aprendizagem lúdica com o funcionamento da natureza. Assim, 
pode ser possível expandir para outras possibilidades de manutenção dos 
ambientes naturais à medida que se cria condições para ampliar este tipo 
de exercício de assimilação do que acontece no meio natural.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso metodológico escolheu analisar dados coletados em 
campo sob a perspectivas de teorias que clamam por contestações, resistên-
cias e criação de alternativas aos padrões econômicos e de desenvolvimento 
que se estabelecem hoje em dia. O exercício relatado neste artigo demons-
trou funcionalidade, à medida que uma realidade local – a experiência de 
produção de erva-mate por agricultores em São Mateus do Sul – atestou 
conceitos, teorias e pontos de vista acerca da necessidade de se buscar novos 
modelos de desenvolvimento, geração de benefícios e de resgate de vínculos 
de pessoas com o meio natural que lhes oferece as opções para o trabalho. 

Verificou-se as tentativas de agricultores de São Mateus do Sul em 
recusar procedimentos que, por exemplo, no passado incentivaram a inser-
ção de técnicas para aumento de produção de erva-mate ou de substituição 
desta por outras culturas agrícolas. Tais técnicas traziam consigo o uso 
intensivo de agroquímicos, por exemplo – condição refugada pela amostra 
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de produtores rurais que contribuiu com a pesquisa deste trabalho.
O contato com as teorias de Estudos Ciência, Tecnologia e Socie-

dade e os conceitos sobre novas formas de desenvolvimento, bem como 
as entrevistas e observações feitas na coleta de dados em campo, renderam 
informações que vão além do enfoque ambiental e que ao mesmo tempo 
trazem elementos da prática, da cultura, das ideias dos agricultores que 
podem contribuir com a necessidade de conservação da Floresta com Arau-
cária e das condições para a favorecer a produção de erva-mate. E, a partir 
de uma nova análise de dados levantados em campo junto a agricultores 
familiares produtores de erva-mate no município de São Mateus do Sul 
– PR, procurou-se discutir práticas deles que colaboram para compreen-
dê-los como resistentes a um modelo de desenvolvimento que se afasta 
de pessoas e da natureza.

Demonstrou-se algumas evidências que a produção de erva-mate 
neste município conota práticas que, em vez de dissociar, aumentam os 
vínculos das pessoas com o campo – onde se percebe seu ganha-pão e 
também onde se configura as conexões da permanência das pessoas no 
campo – território onde praticam a geração de conhecimento, técnicas 
e tecnologias.
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