
ÂMBITO TEMÁTICO 
Empresa e Direitos difusos 
 
Nesse tema, as pesquisas devem se concentrar nas relações entre direito, atividades 
empresariais, meio-ambiente, ecologia e recursos naturais. Porém, outras formas de 
interesses transindividuais devem ser também contempladas, como as relativas ao 
consumo e à expansão urbana decorrentes da dinâmica empresarial. As referências aos 
problemas da degradação e esgotamento dos recursos naturais, bem como sobre a 
responsabilidade pelos danos ecológicos, são também inevitáveis. Estas questões passam 
a ser fundamentais à vida social e são indissociáveis das atividades das empresas no país e 
no mundo contemporâneo. As pesquisas versarão sobre a afirmação dos direitos 
fundamentais a respeito do meio ambiente, sobre a possível harmonização ou não desses 
direitos com os direitos individuais, bem como sobre o eventual conflito dos direitos 
ambientais e ecológicos com a ordem econômica do capitalismo, nacional e internacional. 
Abordará a questão sustentabilidade ambiental na sociedade de mercado. Assim, nessa 
sequência, serão contemplados, pesquisados e analisados os direitos difusos, especialmente 
do consumidor, ambiental e das cidades, objetivando uma visão sustentável integrada com 
as dimensões econômica, social, política e cultural da realidade brasileira 
 
RESUMO: O projeto de pesquisa tem como escopo verificar hipóteses relacionadas com 
a compatibilidade ou os conflitos entre as atividades econômicas produtivas e de serviços 
e as exigências legais e constitucionais do sistema jurídico brasileiro, visando identificar os 
mais graves problemas ambientais em nosso país. Certamente, as áreas das atividades 
econômicas a serem consideradas serão delimitadas segundo critérios de maior 
importância para o desenvolvimento socioeconômico do país, a serem previamente 
definidos. Serão restringidos a alguns aspectos das atividades rurais, como a expansão 
agrícola, o desmatamento, a agroindústria e a agropecuária; a expansão urbana e grandes 
aglomerados; os assentamentos industriais; a utilização de recursos hídricos, faunísticos, 
vegetais e minerais; a poluição atmosférica, hídrica e do solo; a defesa das unidades de 
conservação; a degradação de áreas frágeis e outros de maior significação. Com isso, 
pretende-se demarcar as práticas privadas e públicas, tanto as mais adequadas quanto as 
menos apropriadas, relacionadas com possíveis soluções em face daquelas exigências legais 
e constitucionais. Essa matéria está essencialmente ligada ao problema da eficácia jurídica 
e social das normas ambientais. O cerne do projeto é principalmente a investigação a 
respeito do grau de sustentabilidade ambiental urbana e rural que o atual sistema jurídico-
institucional permite alcançar, levando em consideração suas limitações e possibilidades. 
A pesquisa mostrará o modelo dominante, relacionado com a prevenção e a repressão das 
ações econômicas, em face das possibilidades de controle mais efetivo com o modelo de 
sanções premiais, tendo em vista a natureza do sistema econômico de mercado. Esta 
indagação será realizada tendo em vista as condições de qualidade de vida perseguidas 
conforme os direitos fundamentais e os princípios constitucionais vigentes no Brasil e nos 
acordos e convenções internacionais. A preocupação básica está centrada na exploração 
das possibilidades e limites que o sistema jurídico brasileiro pode acomodar, tendo em vista 
seu atual viés neoliberal, para o pleno alcance dos índices ideais ou paradigmáticos de 
sustentabilidade ou, ainda, quais os fatores reais ou institucionais que impedem a plena 
realização daqueles índices. Dentro desse quadro, procurar-se-á demarcar os limites legais 
e constitucionais relativos aos direitos transindividuais, sua estrutura, defesa, condições de 



tutela e eficácia, bem como das correspondentes práticas administrativas e judiciais e sua 
repercussão para o pleno desenvolvimento das atividades produtivas e de serviços. Esse 
processo define especialmente o alcance dos instrumentos de controle ambiental, 
especialmente os Estudos de Impacto Ambiental. O âmbito das pesquisas contempla as 
abordagens legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias, bem como as práticas 
administrativas governamentais destinadas aos ajustes daquelas atividades produtivas e de 
serviços aos reclamos da sustentabilidade no meio ambiente urbano e rural de nosso país. 
 
 
ABSTRACT: The scope of this research project is to verify hypotheses related to the 
compatibility or conflicts between productive and service economic activities and the legal 
and constitutional requirements of the Brazilian legal system, in order to identify the most 
serious environmental problems in our country. Certainly, the areas of economic activities 
to be considered will be delimited according to criteria of greater importance for the 
socioeconomic development of the country, to be previously defined. They will be 
restricted to some aspects of rural activities, such as agricultural expansion, deforestation, 
agroindustry and agriculture and livestock; urban expansion and large agglomerations; 
industrial settlements; the use of water, fauna, plants and minerals; air, water and soil 
pollution; the defense of conservation units; the degradation of fragile and other areas of 
greater significance. With this, it is intended to demarcate private and public practices, both 
the most appropriate and the least appropriate, related to possible solutions to those legal 
and constitutional requirements. This is essentially linked to the problem of the legal and 
social effectiveness of environmental standards. The main focus of the project is the 
research on the degree of urban and rural environmental sustainability that the current 
legal-institutional system allows to achieve, taking into account its limitations and 
possibilities. The research will show the dominant model, related to the prevention and 
repression of economic actions, given the possibilities of more effective control with the 
model of reward sanctions, considering the nature of the market economic system. This 
inquiry will be carried out in view of the conditions of quality of life pursued in accordance 
with fundamental rights and the constitutional principles in force in Brazil and 
international agreements and conventions. The basic concern is centered on the 
exploration of the possibilities and limits that the Brazilian legal system can accommodate, 
considering its current neoliberal bias, for the full reach of the ideal or paradigmatic indices 
of sustainability, or what real or institutional factors impede the full realization of those 
indices. Within this framework, it will be sought to demarcate the legal and constitutional 
limits regarding trans-individual rights, their structure, defense, guardianship and 
effectiveness, as well as the corresponding administrative and judicial practices and their 
repercussion for the full development of productive activities and services. This process 
particularly defines the scope of environmental control instruments, especially 
Environmental Impact Studies. The scope of the research contemplates the legislative, 
jurisprudential and doctrinal approaches, as well as the governmental administrative 
practices destined to the adjustments of those productive activities and services to the 
demands of the sustainability in the urban and rural environment of our country. 
 
1. INTRODUÇÃO      
 



Não existe a questão ambiental em si. Ela sempre se coloca em razão das atividades 
humanas, especialmente em função de sua capacidade de transformar a natureza e o 
próprio meio artificial criado pelos seres humanos. Essa transformação depende 
fundamentalmente dos níveis de produtividade e de tecnológica alcançados pelo 
desenvolvimento das forças produtivas no transcurso da história de um povo, num 
determinado território (FOSTER, 2005; 165/168). As empresas e corporações econômicas 
industriais, agroindustriais, rurais, e de prestação de serviços representam as unidades 
produtivas responsáveis por aquela transformação. Isso, naturalmente, sem excluir a ação 
do Estado nesse processo. O Estado faz parte essencial das relações socioeconômicas do 
sistema capitalista. Tal processo de transformação também depende das disponibilidades 
dos recursos naturais, de sua utilização e dos efeitos de sua escassez sobre as crescentes 
demandas das sociedades modernas. Do processo de sua utilização crescente e 
diversificada decorrem a degradação da natureza e a poluição pelos dejetos produzidos em 
grande escala. 
    
As formas de utilização dos recursos naturais, tendo em conta o modelo de 
desenvolvimento adotado, nem sempre se define com a racionalidade apropriada, ficando 
antes ao sabor das contingências sociais, políticas e econômicas de cada povo e de cada 
comunidade. Isso tudo se reflete na perda da qualidade de vida, pondo em risco a 
sobrevivência da sociedade, seja em escala local, regional ou mesmo global. 
 
Assim, a questão ambiental passou a ser preocupação dos povos de todo o mundo, a ponto 
de ser incluída, quanto aos princípios de seu reconhecimento, sua regulação e controle, na 
Declaração Universal dos Direito Humanos, expressamente como direito fundamental. A 
gestão ambiental tornou-se hoje preocupação fundamental de quase todas as nações, 
envolvendo o Estado, a sociedade civil e as empresas. A sustentabilidade deve se realizar 
num tripé de base econômica, social e ambiental cuja harmonia, embora desejável, é de 
difícil consecução, gerando crises não raro profundas e incontornáveis (TRINDADE, 
2011; 192/297). 
  
A crise ambiental tornou-se, globalmente, uma inquietação de todos os organismos 
públicos e privados nacionais e internacionais. Nesse sentido, todas as nações tentam, na 
medida do possível e nos limites permitidos pelos seus respectivos modelos econômicos, 
buscar formas de harmonizar ou conciliar o desenvolvimento social com a tutela 
ambiental, sempre levando em conta a necessidade de se manter o regime de concentração 
do capital e da lucratividade. É assim que, nesse contexto altamente complexo da crise 
ambiental, os regimes nacionais procuram estabelecer responsabilidades sociais e 
econômicas de suas empresas e corporações, buscando estabelecer estratégias para manter 
ou ampliar o padrão de desenvolvimento que julgam pertinente ou possível (SOARES, 
2003; 39/101. VARELLA, 2004). 
  
Contudo, tais estratégias na maioria das vezes são traçadas e limitadas a atitudes meramente 
normativas; definidas mais como valor que deve ser alcançado, sem                                 
atentar-se à necessidade de descrição da realidade ambiental tal como é, crua e fria. A 
presente pesquisa desenvolve-se nessa perspectiva de busca do que está acontecendo em 
nossa realidade ambiental e dos principais problemas reais, normativos e institucionais que 
impedem ou favorecem a sustentabilidade das atividades econômicas, seja de origem 



nacional, seja de origem transnacional. Certamente, o critério fundamental daquela 
sustentabilidade terá como horizonte a dignidade humana e a qualidade de vida para a 
consecução do homem integral numa sociedade solidária, igualitária e livre. Sabemos que 
o mundo real está longe desse desiderato ideal; mas, sem esse norte, dificilmente 
poderemos entender os objetivos e o sentido dos esforços humanos na prossecução de 
suas tarefas históricas reais e contingentes. 
 
Assim, na perspectiva realista sobre o nosso mundo jurídico-institucional, torna-se 
imprescindível a análise de nosso modelo dominante de controle e gestão ambiental. Isso, 
especialmente tendo em vista seus enfoques preventivos e repressivos, com o fim de 
detectar as dimensões de efetividade social e eficácia das normas jurídicas vigentes, bem 
como das ações do poder público e das empresas privadas para a garantia da 
sustentabilidade das atividades econômicas em nosso país (MELO FILHO, 1976; 38/46). 
  
Dentro dessa linha de pesquisa, as análises dos pesquisadores engajados no projeto devem 
gerar produtos de grande significado para descrever, de um lado, o cenário de nossa 
realidade empresarial em torno das preocupações ambientais e ecológicas, bem como, de 
outro lado, para a indicação dos principais fatores ou obstáculos à alteração efetiva daquele 
cenário.  
 
A pesquisa contará com a participação, como líder e pesquisadores, dos seguintes 
Professores Doutores, com seus alunos de graduação, os quais integrarão a Equipe: 
 
Alaôr Caffé Alves – FACAMP – Lider de equipe – Pesquisador doutor 
Marcos Stefani – FACAMP – Pesquisador doutor 
........................................................................ 
Alunos de graduação: 
........................................................................ 
 
 
2. PROBLEMA 
 
Por que a questão ambiental é atualmente um problema? Ela nem sempre foi um problema. 
Torna-se um problema quando se manifestam as contradições e conflitos entre o 
desenvolvimento acelerado das forças sociais produtivas e técnicas em relação à 
progressiva escassez dos recursos naturais disponíveis e à capacidade de reabsorção dos 
efeitos poluidores da produção nos meios naturais e artificiais. A rapidez do crescimento 
tecnológico das forças produtivas se deve à forma capitalista de produção, altamente 
acumuladora e concentradora de riqueza, determinando a polarização das forças sociais, 
com grande repercussão na degradação e na poluição do meio ambiente nas cidades e no 
campo. Os grupos e classes sociais recebem de modo diferente os impactos da deterioração 
ambiental e ecológica e da poluição do meio ambiente. As relações sociais acabam sendo 
profundamente afetadas pelo processo produtivo intenso e sem racionalização e controle. 
 
Certamente, esse processo está a exigir um grande esforço racional e concentrado para 
regular e controlar as atividades produtivas privadas e as ações públicas, especialmente em 
um país de extensão continental como é o nosso. Ao mesmo tempo, seguindo a tendência 



global contemporânea, o Brasil entrou pela senda do neoliberalismo, cuja maior 
característica é diminuir a influência e a intervenção do Estado na área econômica, o que 
dificulta ou impede o desenvolvimento de uma economia ecológica. Ou seja, uma 
economia de controle, regulação e fiscalização das atividades econômicas em prol da 
sustentabilidade ambiental (SILVA, 2010; 45/99). 
 
Nesse sentido, surge entre nós o maior problema de política ambiental: como conciliar as 
exigências de intervenção, controle e regulação do meio ambiente – ou seja, a tomada de 
medidas harmonizadas e mais rigorosas e restritivas sobre o processo econômico – com a 
garantia do exercício pleno da iniciativa privada e da liberdade de mercado? Como conciliar 
as relações de poder para a criação legislativa adequada àquele controle e regulação das 
atividades econômicas, quando existe clara hegemonia do capital no processo de produção 
legislativa no interesse próprio? Ao se atentar para as realidades ambiental e ecológica 
existentes em nosso país e para as atividades econômicas como efetivamente se dão no 
meio urbano e rural, qual o nível de atendimento aos padrões de sustentabilidade está 
sendo efetivamente alcançado? As medidas preventivas ou repressivas sobre as atividades 
econômicas, objetivando a sustentabilidade, têm tido a eficácia esperada? Essa eficácia 
corresponde aos paradigmas de qualidade de vida conforme as exigências dos direitos 
humanos e fundamentais definidos na Constituição brasileira de 1988? As dimensões 
formais, institucionais e processuais para o controle e regulação do meio ambiente, das 
atividades econômicas e das ações do poder público são compatíveis com as exigências 
dos padrões adotados universalmente? Quais são os fatores reais ou institucionais que 
dificultam ou impedem a satisfação daquelas exigências? 
 
Aí estão as questões e problemas mais importantes da realidade ambiental brasileira e que 
estão a merecer abordagem de pesquisa para identificar suas dimensões e qualidade com 
vistas a caracterizar as possibilidades normativas, institucionais, administrativas e 
processuais para alcançar a sustentabilidade que o sistema possa permitir. 
 
 
 
 
 
2.1. JUSTIFICATIVA PRELIMINAR E HIPÓTESES 
 
2.1.1. Justificativa preliminar 
 
No atual sistema de mercado como o nosso, as unidades de produção, nos meios urbanos 
e rurais, as empresas e corporações, são as principais responsáveis pelo processo de 
desenvolvimento econômico. A esse processo deve-se acrescentar o papel hoje 
extremamente significativo do Estado – embora hoje fragilizado – com suas políticas 
públicas e de infraestrutura. Assim, cumpre examinar, com certa profundidade, o modelo 
de desenvolvimento adotado pela comunidade brasileira, envolvendo as empresas da 
sociedade civil e a ação do poder público – regulatória, administrativa e judicial – com 
vistas a definir o estado geral dos problemas ambientais e ecológicos correspondentes 
(DANTAS, 2010). 
  



Cumpre, entretanto, observar que a ação do Estado não se encaixa plenamente na forma 
ideal e normativa da autêntica busca do bem-comum ou do interesse público, visto ser 
refém da hegemonia das elites econômicas cujo intento é principalmente a garantia e defesa 
dos interesses privados. O universalismo e a neutralidade estatal são ficcionais. O 
neoliberalismo contemporâneo, emergente em nosso atual campo político e econômico, 
dificulta ou mesmo impede a assunção do papel do Estado como gestor imparcial dos 
interesses comuns ou coletivos, tendo em vista as grandes polarizações e desigualdade 
sociais afiguradas em nosso país (ROSA, 2009; 38/54. NUNES, 2003). Na realidade, o 
Estado representa a força hegemônica dos grupos sociais dominantes. A grande maioria 
fica à margem do poder estatal e não possui meios institucionais para influir na máquina 
estatal, a não ser o frágil mecanismo das eleições representativas apenas acionáveis 
quadrienalmente. 
   
Certamente, a análise do referido modelo, partindo da lógica dos conflitos de interesses 
entre grupos e classes sociais, trará maior compreensão das dimensões dos problemas 
ambientais envolvidos. No presente modelo de desenvolvimento do Brasil, constatamos 
grande polarização entre a produção da exclusão social e da miséria, de um lado, e a 
concentração de riqueza, o consumismo, o desperdício e degradação da natureza, de outro. 
Tal modelo funda-se no incremento crescente da produção, nas cidades e no campo, na 
tendência de concentração do capital e na consequente exigência de consumo, perfazendo 
o progressivo aumento da pressão sobre os recursos naturais, bem como os crescentes e 
nocivos efeitos da degradação e da poluição. Isso significa identificar os conflitos entre o 
bem comum e os interesses individuais privados (HARVEY, 2011; 151/174). 
 
Como resultado desse processo, não há como deixar de observar as implicações no plano 
jurídico e institucional, expressões normativas e organizacionais dos interesses sociais mais 
significativos decorrentes da estrutura e do modelo socioeconômico vigente em nosso país. 
  
Nesse sentido, com a pesquisa proposta, pretende-se verificar o atual cenário dos 
problemas ambientais e ecológicos existentes em nosso país, por decorrência das atividades 
econômicas das empresas e corporações, nas cidades e no campo. Com isso, ter-se-á em 
mira o cotejamento dessa realidade com as condições normativas, regulamentares e 
institucionais vigentes no Brasil, bem como com as medidas judiciais e administrativas 
correspondentes.  
 
Nessa linha, a hipótese fundamental é demonstrar que as reais dificuldades ou 
impedimentos de nosso atual modelo de desenvolvimento econômico e institucional não 
permitem a sustentabilidade ambiental e ecológica mesmo segundo os paradigmas 
constitucionais vigentes. Nessa esteira, e por consequência, também será investigado se a 
adoção do modelo de sanções premiais, como alternativa ao modelo dominante da 
prevenção/coerção, oferece maior eficácia da regulação, tutela, fiscalização e controle do 
meio ambiente e das atividades econômicas, tendo em vista o desenvolvimento mais 
apropriado das atividades econômicas em harmonia com a sustentabilidade ambiental e 
ecológica (BENEVIDES FILHO, 1999). 
   
Assim, formulamos as seguintes hipóteses para orientar a presente pesquisa visando dar as 
reais dimensões dos problemas ambientais e ecológicos mais candentes. 



 
 
2.1.2. Hipóteses 
Assim, em resumo: É possível impor limites à expansão e acumulação do capital? Em que 
grau? Até que ponto isso não compromete a sustentabilidade? O sistema pode sobreviver 
sem aumentar constante a produção? A hipótese principal circunscreve-se à ideia de que a 
regulação, o controle, a fiscalização e a tutela do meio ambiente e da ecologia no Brasil não 
são eficazes nos graus de sustentabilidade adequados para concretizar os princípios 
fundamentais e os direitos humanos inscritos na Constituição de 1988 e na legislação 
pertinente. Essa questão terá por base o exame da possível harmonização e dos conflitos 
ou antagonismos entre as atividades privadas das empresas e as exigências do bem-estar 
comum inscritas, em princípio, em nossa Constituição. Essa hipótese, se confirmada, 
induzirá à pesquisa dos fatores normativos, institucionais ou de estrutura socioeconômica 
que dificultam ou impedem o alcance da referida sustentabilidade. Por essa linha, se forem 
identificados os referidos fatores de entraves ou limitações, a investigação será finalizada 
com a avaliação e indicação de meios e instrumentos destinados a minimizar ou anular tais 
entraves, especialmente quanto à utilização de sanções premiais e à adoção de meios 
políticos-institucionais de participação coletiva nas decisões sobre o meio ambiente.     
 
3. OBJETIVOS E METAS 
 
 
3.1. Objetivo Geral: 
A pesquisa objetivará descrever a situação e as condições de sustentabilidade ambiental e 
ecológica das atividades empresariais brasileiras, na cidade e no campo, com vistas a 
verificar em que grau essas atividades atendem às exigências dos padrões ambientais 
requeridos pelo sistema normativo e institucional vigente, conforme a Constituição 
brasileira de 1988. Cumpre também estabelecer os principais óbices de caráter estrutural 
ou institucional, de origem nacional ou internacional, que dificultam ou impedem de 
alcançar os níveis de sustentabilidade razoáveis, dadas as condições e limitações das formas 
econômicas de mercado existentes entre nós. 
3.2. Específicos: 
a) Pesquisar e avaliar as bases normativas estruturais – constitucionais e legislativas – 
que institucionalizam órgãos e disciplinam as atividades de preservação e tutela do meio 
ambiente e da ecologia no Brasil, bem como as que organizam as atividades econômicas e 
suas relações com as exigências ambientais e ecológicas. 
  
Para esse objetivo específico, cumpre analisar a aplicação, em casos relevantes, das 
disposições constitucionais relativas ao meio ambiente, arts. 5 ao 11, 23, 24, 30, 170, 182, 
184 a 191, 215, 216, 218, 219, 225, bem como das regulações trazidas pelas Leis: 
Lei do Parcelamento do Solo Urbano – Nº 6.766 de 19/12/1979. 
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Nº 6.938 de 17/01/1981. 
Lei da Ação Civil Pública – Nº 7.347 de 24/07/1985. 
Resoluções do CONAMA, a partir da Res. Nº 001, de 23/01/1986. 
Lei da criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Nº 7.735 de 22/02/1989. 
Lei dos Agrotóxicos – nº 7.802 de 11/07/1989. 



Lei da Exploração Mineral – Nº 7.805 de 18/07/1989.  
Lei de Recursos Hídricos – Nº 9.433 de 08/01/1997.  
Lei dos Crimes Ambientais – Nº 9.605 de 12/02/1998.  
Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC – 
Nº 9.985 de 18/07/2000 
Novo Código Florestal Brasileiro – Nº 12.651 de 25/05/2012. 
 
Todas essas disposições devem ser analisadas a partir de pesquisas jurisprudenciais mais 
significativas junto aos Tribunais Superiores, Tribunais Regionais Federais e Supremo 
Tribunal Federal, nos últimos 30 anos, para comparar e verificar a eficácia e adequação das 
normas constitucionais, legais, regulamentares e convencionais. 
b) Estabelecer critérios e demarcar as principais áreas das atividades econômicas a 
serem consideradas no projeto, nos planos rurais e urbanos, referentes às atividades 
agrícolas, agroindustriais, industriais e do setor de serviços, bem como as feições 
ambientais mais relevantes a serem abordadas, como as questões de poluição do solo, 
hídrica e do ar e as questões relacionadas com a sustentabilidade urbana e o esgotamento 
ou degradação da natureza.  
c) Investigar a aplicação e eficácia social das disposições legislativas e as orientações 
jurisprudenciais e administrativas dominantes no que respeita à regulação, fiscalização, 
tutela e controle do meio ambiente, bem como dos processos produtivos que induzem 
significativamente à degradação e à poluição da natureza e do meio ambiente artificial. 
d) Levantar e avaliar os principais obstáculos ou impedimentos de caráter normativo, 
institucional, tutelar ou administrativo para o alcance da sustentabilidade conforme os 
padrões ambientais estabelecidos em nível nacional ou internacional. 
e) Identificar e avaliar as principais características do modelo econômico vigente que 
dificultam ou impedem o alcance dos padrões referidos no item anterior. 
f) Pesquisar e avaliar as dimensões estruturais do neoliberalismo brasileiro e os 
requerimentos racionais de uma gestão ambiental eficiente, nos termos dos princípios 
fundamentais da constituição brasileira.  
g) Formatar o quadro da eficácia das normas ambientais nos termos do modelo 
dominante prevenção/repressão, definindo seus resultados em face das exigências da 
legislação e da Constituição vigentes.  
h) Identificar as possibilidades e as fontes relacionadas ao modelo de controle, tutela 
e fiscalização ambiental e ecológica no que respeita à utilização de sanções premiais sobre 
as atividades das empresas no meio urbano e rural. 
i) Identificar e avaliar os instrumentos processuais de tutela ambiental e dos 
interesses transindividuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, bem como sua 
eficiência e pertinência face aos direitos individuais. 
j) Analisar os fundamentos das decisões a respeito da poluição e degradação em 
determinadas regiões, selecionadas pelo seu caráter representativo, bem como as medidas 
cautelares proferidas no período pesquisado, observando os requisitos da legislação, 
compreendidos a partir dos princípios constitucionais e convencionais. 
k) Verificar a eficácia da adoção de institutos e garantias pertinentes, inclusive as 
relativas aos corretivos, estímulos, incentivos, isenções e penalidades, sua regularidade e 
aplicação, nos termos constitucionais, legais e convencionais. 



l) Desenvolver, a partir da comparação, analise sobre as proximidades e diferenças 
entre a legislação e decisões no sistema de controle ambiental brasileiro e a dos países da 
América Latina, em especial os da bacia amazônica. 
 
3.3. Metas: 
a) Integração da pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial com a pesquisa 
empírica das atividades econômicas, visando estabelecer a eficácia normativa e a promoção 
da eficácia social nas questões do controle e regulação ambiental, no meio urbano e rural.  
b) Estabelecer o entrosamento e o diálogo entre distintos pesquisadores, da área do 
direito e das ciências sociais, bem como com centros de pesquisa nacionais e internacionais, 
no que respeita à matéria de controle ambiental e coordenação das ações 
interinstitucionais. 
c) Dimensionar e avaliar o quadro geral da situação ambiental e ecológica no brasil, 
definindo as principais dificuldades ou impedimentos para o alcance da sustentabilidade 
razoável no país.    
d) Apresentar produtos relevantes para a análise do processo de intervenção sobre o 
meio ambiente, bem como para a proteção das condições ecológicas que possam contribuir 
para o desenvolvimento sustentável, para a formulação de políticas públicas, dentro dos 
limites permitidos pelo sistema socioeconômico vigente. 
e) Produzir relatórios pertinentes a cada fase da pesquisa, bem como exposições e 
esclarecimentos periódicos, mediante a constituição de grupos de estudos, seminários, 
painéis, congressos etc.  
f) Buscar produtos metodológicos inovadores no campo das formulações 
institucionais e normativas para melhorar o desempenho hermenêutico das atividades 
jurídicas, objetivando a eficácia jurídica e social do direito ambiental. 
 
4. JUSTIFICATIVA 
4.1. ORIGEM E DEFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS AMBIENTAIS NO BRASIL 
Desde a década de 80 do século passado, o legislador brasileiro optou por realizar as bases 
legislativa de regulação, proteção e gestão ambientais e de caracterizar os institutos básicos 
correspondentes e correlatos, com a finalidade de instituir o sistema brasileiro de proteção 
ambiental e ecológica, incorporado de modo orgânico e sistêmico à nova ordem 
constitucional de 1988 (ANTUNES, 2001; 39/85).  
Essa iniciativa, entretanto, no decurso de pouco mais de que três décadas, parece mostrar-
se insuficiente ou de pouca efetividade no alcance de um quadro ambiental e ecológico 
satisfatório, conforme as exigências constitucionais a partir de 1988. Assim, não restam 
dúvidas que o modelo institucional socioeconômico capitalista, vigente em nosso país, 
incorpora dentro de seus limites institucionais, as preocupações normativas e 
organizacionais destinadas à proteção do meio ambiente e da ecologia.  
Porém, esse modelo apresenta igualmente grandes fissuras e imperfeições destinadas 
precisamente a acobertar ou mesmo resguardar os potenciais da exploração econômica nos 
lindes do sistema de mercado, do consumo extensivo e do esgotamento dos recursos 
naturais sem as prevenções ou cautelas que possam diminuir os ganhos do capital para 
além do tolerável por esse sistema. É um sistema eivado de contradições em sua dinâmica 
social e funcional (LEFF, 2001/b).   
Esse panorama deu-se diante das dificuldades de o Estado nacional brasileiro proteger o 
meio ambiente e os recursos naturais em razão da forte prevalência da iniciativa privada 



nas atividades econômicas, da concentração do capital, da degradação por ação intensiva 
da agricultura, da pecuária, do desmatamento e das atividades industriais urbanas e 
minerárias. 
É ilusório, dentro da atual moldura institucional, política e econômica, pensar numa plena 
eficácia social normativa sobre aquelas atividades e na eficiência da gestão pública na 
referida área (Ferraz Jr., 2008; 165/174). Nos dias atuais, isso particularmente ocorre e 
torna-se mais grave em face da renúncia neoliberal explícita de armar o aparelho do Estado 
dos meios necessários e suficientes para cobrir as exigências racionais da regulação e 
controle nas questões ambientais e ecológicas. Especialmente, em razão da reafirmação 
inaudita dos interesses privados sobre os de caráter público, comum ou coletivo (DUPAS, 
2003). 
A partir da promulgação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Nº 6.938 de 
17/01/1981 – vemos o nascimento e implantação do sistema jurídico-institucional para a 
gestão e controle ambiental no Brasil. A partir desse período inicial, muitos diplomas legais 
e disposições constitucionais foram editados, conforme podemos verificar na exposição 
dos objetivos específicos (1.3.2) deste projeto. Por esses diplomas, além de disposições 
regulamentares, restritivas e preventivas, bem como de formulações processuais e penais 
sobre o meio ambiente e sobre interesses metaindividuais, foram instituídos múltiplos 
órgãos e instituições relacionados com a administração do meio ambiente e das ações 
ecológicas, nos âmbitos nacional, estaduais e municipais, tanto para as entidades privadas 
como para as de caráter público, especialmente ligadas à atividades econômicas de grande 
porte a à infraestrutura pública (FIORILLO, 2004; 11/48. Dantas, 2010; 19/78). 
  
Infelizmente, os indicadores e fatos a serem apurados neste projeto induzem a suspeita de 
que o atual sistema de regulação e controle do meio ambiente e dos recursos naturais não 
estão dando conta da realidade brasileira nessas questões, permitindo a previsão de possível 
e significativa ineficiência de gestão dos setores públicos e privados em tais assuntos. Esse 
panorama torna-se mais severo em função das novas tendências sociopolíticas de caráter 
neoliberal e suas repercussões nas dificuldades ou impedimentos para uma efetiva 
regulação, controle e gestão das atividades econômicas e empresariais objetivando a tutela 
do meio ambiente e dos recursos naturais. 
4.2. ESTRUTURA SOCIAL CONFLITIVA E OS INTERESSES 
METAINDIVIDUAIS 
Certamente, a partir da consideração de que a sociedade brasileira não é um todo 
monolítico, mas uma comunidade nacional entrecortada por grupos e classes sociais com 
diferentes potenciais socioeconômicos, muitas vezes os interesses privados entram em 
conflito aberto com as necessidades públicas. Por esse fato, observa-se que o empenho 
político se realiza predominantemente em prol das forças hegemônicas do sistema, 
afastando a influência da parte social majoritária, porém, economicamente mais fraca 
(GOLDBLATT, 1998; 17/34).  
Isso se reflete, como se pode observar, nas tendências de controle legislativo por parte das 
elites econômicas e as dificuldades de adoção de medidas normativas para e eficácia e 
eficiência da regulação e controle dos interesses metaindividuais e difusos, especialmente 
em face das maiores garantias dos interesses privados sobre os interesses coletivos. O 
projeto estudará as formas políticas possíveis e mais adequadas à imunização desse 
processo, especialmente na exploração da democracia participativa. 



Certamente, os interesses metaindividuais, recém incorporados em nosso sistema jurídico-
institucional, inauguram uma nova forma de ver as dimensões sociais, cujo lastro é a defesa 
do coletivo em sua expressão integral e não a defesa dos indivíduos apenas como 
indivíduos (MAZZILLI, 2014). O sistema da tutela tradicional, de cunho individualista, 
deve dar lugar ao sistema de defesa dos interesses comunitários, de cunho coletivista, sem, 
contudo, excluir as condições para o desenvolvimento dos direitos individuais. O grande 
problema é a compatibilização entre o privado e o coletivo (SARLET, 2006). 
Esse modelo de conflito induz a gargalos relacionados com a participação de cidadania na 
regulação e controle dos problemas ambientais e ecológicos. O sistema político 
representativo não oferece mecanismos institucionais adequados a neutralizar as decisões 
do grande capital no sentido de buscar o desenvolvimento sustentável e a qualidade de 
vida da sociedade como um todo. Nele se revelam grandes conflitos ou antagonismos entre 
os princípios e garantias de direitos individuais e os direitos sociais, coletivos e difusos 
(FORTI, 2013). 
As questões ambientais e ecológicas vêm sofrendo impactos negativos em face das novas 
tendências relacionadas com as decisões sobre políticas públicas e as disposições 
estruturais do capital e do trabalho no país. Observa-se que os reclamos da vida nacional 
e o esforço estatal são insuficientes ou inadequados para enfrentar os retrocessos sociais e 
os riscos ambientais.  
4.3. INFLUÊNCIA DO NEOLIBERALISMO E SEUS LIMITES.   
Nota-se, sobre¬tudo, que o Estado altera suas formas e funções de intervenção à medida 
que se desenvolve a competição capitalista mundial. Seu objetivo é menos administrar os 
interesses da grande coletividade para o alcance da melhoria do bem-estar tout court do 
que lhe impor a dura lei da globalização e do neoliberalismo. No atual sistema neoliberal, 
há sem uma grande ambiguidade na atuação do Estado, especialmente no domínio 
econômico. Por isso, observam-se grandes dificuldades na gestão pública dos interesses 
ambientais e ecológicos. 
Nesse sentido, não se pode esperar seja o Estado, no sistema representativo, o recurso 
autêntico da sociedade civil para exorcizar os desastrosos efeitos do capitalismo sobre o 
meio ambiente. Isso se pode constatar no significado das privatizações dos serviços 
públicos ou de utilidade pública para as mãos de grupos oligárquicos. “A propriedade 
pública então deixou de se mostrar como uma proteção do comum e passou a ser uma 
forma "coletiva" de propriedade privada reservada à classe dominante, que pode dispor 
dela como bem entender e espoliar a população conforme seus desejos e interesses. ” 
(BARDOT & LAVAL, 2017; 15).   
Entretanto, apesar disso tudo, é preciso também demarcar a linha do necessário alcance 
da legitimidade do sistema capitalista pela qual é indiscutível o grau de transigência 
admitida com referência às questões ambientais, visto serem estas de impacto generalizado 
para toda a sociedade.   
Desse modo, mesmo no neoliberalismo, torna-se imperativo o reconhecimento da 
relativização de direitos individuais até então absolutos, como a propriedade e a livre 
iniciativa. Tal relativização é expressão atual do modelo de incorporação de novos valores 
sociais no plano da eficiência econômica capitalista, especialmente os referentes aos 
direitos metaindividuais, como o meio ambiente (PINILLA, 1994; 112/165). Isso se 
justifica, pois apesar da extença apropriação privada, a riquesa social é inequivocamente 
produzida de forma coletiva, com a participação de toda a rede produtiva social. Assim, a 



amplitude excessiva dessa produção e dessa rede enseja a necessidade de considerar, de 
modo incontornável, os interesses transindividuais e os direitos que os tutelam. 
 
4.4. EMPRESA E MEIO AMBIENTE. 
No âmbito puramente econômico, considera-se que uma empresa pode ter suas atividades 
viáveis e eficazes. Contudo, pode ocorrer não as exercer segundo as regras traçadas no 
contexto da ordem econômica conforme o texto constitucional. Certamente, nos termos 
do artigo 170 da Constituição, verifica-se que a propriedade privada é um direito protegido, 
desde que cumprida sua função social e seja exercida com respeito à dignidade da pessoa 
humana, valorização do trabalho humano, defesa do consumidor e proteção ao meio 
ambiente. 
O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, onde a iniciativa privada tem papel 
singular, não são desafios separados, pois estão essencialmente ligados. Certamente, o 
desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado se a base de recursos ambientais for 
deteriorada. O próprio meio ambiente não pode ser protegido se o desenvolvimento 
econômico não tomar em conta as consequências da destruição ou da degradação 
ambiental. Nesse cenário, não há como não considerar a responsabilidade social das 
empresas no processo de compensar ou minimizar os impactos originados do 
desenvolvimento capitalista. Daí o aparecimento da economia ecológica, onde se propõe 
a internalização dos custos ambientais no processo produtivo (LEFF, 2006; 223/275). 
 
A preservação ambiental deve ser lema das empresas que, ao investir em tecnologias 
redutoras do nível de destruição ambiental, também o fazem certamente para garantir a 
produção e o lucro futuro. Há mesmo uma tensão social para as empresas empreenderem 
nessa linha, tendendo à formação da consciência ambiental empresarial pela pressão do 
poder público, da opinião pública e dos consumidores. Também seguem essa tendência 
pela possibilidade de melhorar sua imagem perante o mercado, na busca de vantagens 
competitivas. Com isso passam a ser consideradas socialmente responsáveis, como 
qualificação estratégica perante o público. 
 
Com certo grau de certeza, a gestão das empresas nessa linha pode fazê-las responsáveis 
por uma orientação inovadora em face do meio ambiente, mirando adaptá-las às exigências 
da economia globalizada. Nesse sentido, tendo em vista a sobrevivência competitiva, elas 
procuram, cada vez mais, cumprir as obrigações legais e acatar as exigências do mercado 
consumidor. No contexto de crise ambiental, a responsabilidade social das empresas 
aparece também como estratégica formulação ideológica do capital, de natureza ética, em 
direção ao maior nível de desenvolvimento sustentável (CAVALCANTI, 2002; 399/416).  
 
Como a sociedade não é apenas integrada de forma política, pela intervenção da força ou 
do constrangimento, o consenso social é buscado permanentemente pelas unidades 
econômicas, ao objetivar o aumento das chances competitivas de sobrevivência em razão 
da busca de imagens positivas em relação à defesa do meio ambiente e de formas racionais 
de consumo. Ao atuar de modo menos predatório ou selvagem, as empresas asseguram 
que “todos saiam ganhando”, pelo menos aparentemente, mesmo que suas intenções não 
possam ser consideradas verdadeiramente altruísta (ROSA, LINHARES, 2009). 
Pelo texto constitucional indicado, fica claro que não se pode buscar a lucratividade sem 
restrições, pois, por esse texto e como já se enunciou, a propriedade privada e a livre 



iniciativa são relativizados. A Constituição de 1988 consagrou direitos de natureza 
metaindividual, acolhendo princípios e valores fundamentais relativos aos interesses 
coletivos e que se devem infundir sobre todo o sistema normativo, substantivo e 
processual, especialmente no que tange à dinâmica da ordem econômica e responsabilidade 
de seus agentes pelos danos ambientais e ecológicos (DESTEFENNI, 2005. SHECAIRA, 
1999). 
Nessa linha, os direitos ao meio ambiente, ao consumidor, à paz, ao patrimônio comum 
da humanidade são considerados direitos fundamentais de terceira geração. Esses direitos 
são tutelados pela ordem jurídica sob a forma de direitos coletivos, mediante mecanismos 
institucionais reconhecidos, como a Ação Popular, a Ação Civil Pública, o Mandado de 
Segurança Coletivo (GRANZIERA, 2009; 625/660). 
 
Assim, pois, pelos princípios resguardados pela Constituição de 88, é assegurado o direito 
à propriedade privada, desde que esta atenda à sua função social. Do mesmo modo, a livre 
iniciativa e a concorrência, desde que respeitados os direitos do consumidor e do meio 
ambiente. O desenvolvimento econômico deve ser sustentável, fundado no respeito ao 
trabalho humano, na existência humana digna, sendo estes estreitamente relacionados com 
a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida.  
 
Por fim, para não sair do quadro realista da presente pesquisa, deve-se considerar que, sem 
dúvida, boa parte dos conceitos e determinações normativas acima expendidos são de 
caráter ideal, e que, entretanto, no mundo dos fatos sociais, precisam ser realizados e 
efetivados. Certamente, esse processo não é de fácil consecução, mormente considerando 
a sociedade heterogênea onde os interesses econômicos são antagônicos e não raro 
conflitivos.  
 
4.5. SANÇÕES PUNITIVAS E SANÇÕES PREMIAIS 
Além disso, outro viés é preciso ter em conta. É o referente aos efeitos normativos 
sancionatórios restritivos ou premiais relacionados com a gestão pública ambiental e 
ecológica. Tendo em vista a natureza do sistema de mercado vigente, é preciso mostrar as 
limitações do atual e dominante modelo de regulação e controle ambiental e dos recursos 
naturais, pautado predominantemente na relação punitiva das atividades econômicas, ou 
seja, na relação prevenção/coerção (BENEVIDES FILHO, 1999). 
Observa-se, a par daquele modelo, a timidez da perspectiva de adoção mais decisiva do 
modelo de sanções premiais, ou seja, de incentivos, estímulos, subsídios, isenções etc. 
Provavelmente, este último modelo possa se identificar mais com a natureza operacional 
do capital, sempre em busca da valorização e da não internalização dos custos ambientais 
(GALDINO, 2005). 
Nessa linha, promove-se a minimização da utilização predatória dos recursos ambientais, 
buscando-se gerar tributos ambientais, sistemas de cobrança pelo uso de recursos 
ambientais, subsídios públicos, licenças ou créditos negociáveis, seguro ou caução 
ambiental etc.. Deve-se também procurar e identificar os mecanismos e as questões 
referentes à participação dos interesses empresariais na formulação de políticas públicas 
para a defesa do meio ambiente e dos recursos naturais. 
  
4.6. MECANISMOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUAS 
DEFICIÊNCIAS 



Entre as questões mais significativas para justificar o presente projeto, especialmente no 
que tange aos desajustes e ineficácia das medidas institucionais e administrativas para a 
gestão ambiental no Brasil, podemos destacar as relacionadas ao licenciamento ambiental 
e aos Estudos Prévios de Impacto Ambiental, exigidos nos termos do art. 225 da 
Constituição federal de 1988. Na verdade, o licenciamento ambiental já tinha sido 
instituído no Brasil, mediante a lei 6.938/81, como instrumento da Política Nacional de 
Meio Ambiente, com o objetivo de impor critérios de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico.  
Nessa época, também foi instituído o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 
com a função de estabelecer normas e critérios para a licença de atividades potencialmente 
poluidoras. Posteriormente, com a Constituição federal de 1988, foi instituído o Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental – EPIA, como condição para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.  
No ano seguinte, pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, foi criado o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA, órgão federal, pela fusão 
de quatro órgãos brasileiros que atuavam na área ambiental (Secretaria do Meio Ambiente 
– SEMA, Superintendência da Borracha – SUDHEVEA, Superintendência da Pesca – 
SUDEPE e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF). Ao IBAMA, foi 
atribuído o licenciamento ambiental nos termos da constituição no âmbito nacional ou 
regional.  
Como o Estado brasileiro é federativo, cujos Estados federados e mesmo os municípios 
foram também considerados sujeitos públicos encarregados da gestão ambiental em suas 
respectivas áreas, instalou-se uma série de questões, controvérsias e debates sobre a 
competência para o licenciamento ambiental. Os órgãos ambientais dos Estados, apelando 
para a autonomia administrativa destes, adotaram seus próprios procedimentos, gerando 
tratamentos diversos a situações ambientais similares.  
Procurando dar maior uniformidade à questão, o Conama baixou a resolução 237, 
dispondo sobre competências e procedimentos. Porém, isso gerou outras questões a 
respeito da constitucionalidade da disposição federal, suscitando posições antagônicas e 
conflitantes entre órgãos ambientais e empreendedores, com grande prejuízo à gestão 
ambiental no país.   
O licenciamento ambiental é procedimento de racionalização das atividades econômicas e 
de infraestrutura em face das exigências do meio ambiente natural e artificial. Para sua 
eficácia, torna-se indispensável a realização de referências indicadas pelo planejamento 
público integrado na área ambiental e de sua possível correlação às metas de assentamentos 
e funcionamento daquelas atividades. Entretanto, há grande ausência de responsabilidade 
e de medidas efetivas nessa direção, gerando grandes desencontros, deficiências e conflitos 
nas ações públicas pertinentes e nas respostas das unidades empresariais, produtivas e de 
infraestrutura correspondentes.      
O licenciamento ambiental para as atividades econômicas e de infraestrutura, em obras 
potencialmente causadora de dano ambiental, é considerado um dos gargalos da gestão 
ambiental para a vigilância e precaução nesse setor. Isso representa, segundo uma visão 
difundida nos meios críticos da sociedade, obstáculo ou desestímulo aos grandes 
investimentos, com repercussão negativa na geração de emprego e renda.  
Para muitos, o licenciamento, nos moldes em que está estruturado, é procedimento que 
permite a entrada para a corrupção, especialmente em função da natureza do capitalismo 
que aproveita todas as oportunidades e vieses na imposição de sua vontade e compra de 



consciencias, com repercussão extremamente deletéria ao ambiente. Esse processo se 
acentua pela desinformação e pelo desinteresse na reformulação e aperfeiçoamento dos 
mecanismos de licenciamento. 
Certamente, as dificuldades nos estudos dos impactos e a demora na expedição das licenças 
nem sempre resultam de uma deliberada intenção para a obtenção de vantagens 
inconfessáveis, e nem sempre a sua concessão é o resultado de práticas ilícitas ou de 
corrupção.  
Grande parte das dificuldades no processo de licenciamento ambiental decorre, entre 
outras, das contingências políticas e administrativas; do despreparo e baixa capacitação 
técnica dos analistas; dos problemas de comunicação técnica, administrativa e institucional; 
da discrepâncias nas interpretações de relatórios técnicos e administrativos; das 
desinformações entre os agentes institucionais; dos conflitos políticos endógenos do 
sistema ambiental; do baixo metabolismo de conhecimentos e informes técnicos e 
científicos; da falhas na realização de audiências públicas; da precarização da fiscalização e 
controle dos órgãos ambientais; da politização dos cargos gerenciais; da indefinição ou 
sobreposição de funções e competências dos orgãos públicos e entre os entes da federação; 
da baixa qualidade ou falta de correção nas informações técnicas dos empreendedores nos 
pedidos dos estudos de impacto ambiental; da subjetividade das demandas levantadas pelos 
técnicos e variabilidade entre processos; da necessidade por parte dos técnicos avaliadores 
em se resguardar quanto a licenças fornecidas em decorrência da Lei de Crimes 
Ambientais; da estrutura ineficiente para o processamento da demanda atual; do número 
de exigências excessivas por parte dos órgãos ambientais, o que dificulta o andamento e a 
regularização de muitos processos; da imposição política de prazos reduzidos para 
avaliação de projetos prioritários; da judicialização reiterada das decisões administrativas; 
dos reduzidos recursos financeiros destinados à gestão ambiental etc. (ver Internet: IVAN 
DUTRA FARIA, mestre e doutor em Política, Planejamento e Gestão Ambiental. 
Consultor Legislativo do Senado Federal, do Núcleo de Economia, área de Minas e 
Energia).  
Esses itens, que representam um dos gargalos mais sensíveis na gestão ambiental do país, 
engendram frenquentes dificuldade, bloqueios e retrocessos no controle e fiscalização 
ambientais, causando, sem dúvida, impactos econômicos, sociais e ambientais 
extremamente gravosos para o desenvolvimento sustentável. (Ver Internet: Licenciamento 
ambiental: entraves e desafios por ANDRÉ DONHA) 
4.7. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
Todas as deficiências e vícios elencados acima são tomados, atualmente, como motivação 
crítica para realizar propostas legislativas objetivando a consecução de maior 
racionalização, celeridade e flexibilização do licenciamento ambiental no Brasil. À primeira 
vista, tais iniciativas parecem ser de grande valia e oportunidade em face das referidas falhas 
e carências. Porém, tais propostas, examinadas em suas dimensões funcionais e em face 
das pretensões do poder hegemônico, pretendem igualmente facilitar o desembarque das 
pretensões mais ousadas das forças do mercado e do capital para afastar os obstáculos à 
acumulação e à flexibilização das atividades econômicas privadas. A par da 
responsabilidade das empresas a respeito do meio ambiente, com medidas apropriadas e 
elogiosas, há também, e inegavelmente, os interesses relacionados com as diretrizes 
estruturais do sistema que se orienta especialmente para a consecução dos benefícios do 
capital. 



Essa é uma tendência dos novos tempos de imposição política do neoliberalismo, pelo 
qual se procura diminuir ou afastar as intervenções do Estado em assuntos públicos mais 
variados, entre os quais os relacionados ao meio ambiente e à defesa ecológica. As 
facilidades com a flexibilização promovem motivações argumentativas ambíguas, tanto 
para acelerar o legítimo desenvolvimento econômico sustentável como para criar 
complacências ou transigências regulamentares ao pleno dinamismo do capital frente às 
exigências ambientais. As modificações do Código Florestal, por exemplo, marcaram esta 
tendência governamental que deve se estender a outras instâncias de interesse ambiental, 
apesar dos alertas dos ambientalistas, das entidades acadêmicas, de profissionais ligados ao 
setor, dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, de ONGS ligadas às resistências em 
defesa do meio ambiente e de outras entidades da sociedade civil.  
Tais medidas de flexibilização, em particular das regras de licenciamento, são efetivamente 
preocupantes visto que podem induzir a um clima de insegurança jurídica e, no mundo 
dos fatos, a prejuízos irreversíveis para a sociedade com a perda da biodiversidade, das 
áreas de conservação e proteção ecológica, com impactos negativos socioeconômicos, 
danos ambientais e ecológicos irreparáveis não só para o meio natural, mas igualmente 
para a saúde da população urbana, especialmente daquela parte marginalizada e de baixo 
poder aquisitivo.  
Sabendo-se interpretar as forças sociais que estão por detrás desse processo, verifica-se 
que as pretensões das novas modificações das regras de licenciamento – flexibilizando-o e 
promovendo sua aceleração na respectiva concessão, com pouco estudo e menor rigor nas 
exigências – são extremamente favoráveis à expansão dos negócios e do mercado, bem 
como à acumulação de riquezas, com a diminuição dos obstáculos restritivos para 
assegurar o bem-estar das populações e a qualidade de vida (ANA MARINA MARTINS 
DE LIMA: ver Internet: Impacto negativo de mudanças na legislação ambiental brasileira, 
2015). 
Já na atual conjuntura, observamos, conforme relato de funcionário da COEXP/IBAMA 
(Internet), VITOR DE SOUZA FERREIRA, Analista Ambiental, as pressões burocráticas 
e políticas que sofrem os técnicos no “licenciamento de empreendimentos que 
tecnicamente não poderiam ocorrer, como por exemplo a exploração do Pré-Sal, Usina 
Belo Monte e a Transposição do Rio São Francisco e, ainda, de empreendimentos 
referentes à cadeia produtiva de petróleo, mas que tiveram suas condicionantes ambientais 
cortadas e flexibilizadas pela Diretoria, em posição contrária a dos analistas ambientais 
responsáveis pelo processo de licenciamento” (Aundiência Pública, São Paulo, 08 de 
março de 2016). Assim, dentro do próprio órgão máximo de controle e fiscalização 
ambiental, já encontramos a cisão de poder observada no plano das relações sociais. Na 
verdade, isso é o reflexo do contexto estrutural socioeconômico, com as divisões de grupos 
e classes antagõnicas e, não raro, conflitantes. 
Para finalizar essa parte da flexibilização, aduzimos mais um depoimento extremamente 
esclarecedor, relatado por KELLY OLIVEIRA – Reporter da Agência Brasil – Edição 
Juliana Andrade (Internet): “A presidenta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Marilene Ramos, defendeu hoje (9) o 
autolicenciamento ambiental das empresas, com fiscalização posterior. Ela participou do 
lançamento do documento Proposta da Indústria para o Aprimoramento do 
Licenciamento Ambiental: Setor Elétrico, que contém 19 proposições para modernizar e 
agilizar o processo de obtenção de licenças ambientais. As propostas foram elaboradas 



pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Fórum de Meio Ambiente do Setor 
Elétrico”.  
A referida Reporter aduz ainda as palavras da presidenta: “Num prazo bem longo, não sei 
precisar se em 20 anos ou antes, vejo o licenciamento ambiental embasado no 
autolicenciamento, onde não vou precisar mobilizar centenas de técnicos”, disse. Para a 
presidenta do Ibama, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), há pouco 
mais de um mês, não deve levar a um retrocesso da legislação. Marilene disse que, com o 
rompimento da barragem de rejeitos, da mineradora Samarco, surgiram questionamentos 
no sentido de que o setor ficou “muito solto” com o autocontrole. Mas, para a presidenta 
do Ibama, é preciso aprimorar os processos, em vez de retroceder. 
Vê-se por essas manifestações que as propostas de flexibilização, a serem legalmente 
definidas, confirmam a gravidade da senda pela qual a gestão ambiental no país vai 
entrando, com a finalidade de legitimar a orientação ilícita que já vem ocorrendo no 
processo de licenciamento. Assim, sob o pretexto da crise econômica, procura-se 
influenciar essa tendência de alteração normativa, causando em breve espaço de tempo 
grandes prejuízos à gestão ambiental no país, cuja construção, através do IBAMA, custou 
o trabalho de muitos anos.   
 
5. PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS NO BRASIL  
O elenco dos principais problemas ambientais no Brasil tem como base, para sua 
identificação e verificação, os indicadores fornecidos pelos diplomas jurídicos básicos – 
constitucionais, legais e regulamentares – que instituem e disciplinam o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (SISNAMA) e os princípios, objetivos e instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente, como os padrões de qualidade ambiental; o zoneamento 
ambiental; a avaliação de impacto ambiental; o estudo prévio de impacto ambiental (EPIA) 
e relatório de impacto ambiental (RIMA); o licenciamento ambiental e a auditoria 
ambiental (FIORILLO, 2004).  
Esses instrumentos permitem divisar, em termos de interpretação por oposição, os 
principais problemas relacionados à questão ambiental como um todo. Por exemplo, a lei 
federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, permite divisar problemas ambientais desde que 
houver atividades que contrariem a Política Nacional do Meio Ambiente que tem por 
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 
da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 
princípios: I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; II - racionalização do uso do solo, do subsolo, 
da água e do ar; Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV - 
proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; V - controle e 
zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI - incentivos ao estudo 
e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 
ambientais; VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII - recuperação 
de áreas degradadas; IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; X - educação 
ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 
Assim, para os fins previstos na referida lei nº 6.938/81, o diploma define meio ambiente, 
degradação, poluição, poluidor e recursos ambientais: 1. meio ambiente, como o conjunto 



de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 2. degradação da qualidade ambiental, 
como a alteração adversa das características do meio ambiente; 3. poluição, como a 
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) 
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas 
às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em 
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 4. poluidor, a pessoa física ou jurídica, 
de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental; e, finalmente, 5. recursos ambientais: a atmosfera, as 
águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 
subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (redação dada pela Lei nº 7.804, de 
1989). 
Nesse sentido, pode-se enxergar temáticas específicas que, indubitavelmente, encontram-
se entre os principais problemas ambientais que merecem ser considerados, como:  
5.1.  Poluição e degradação do solo e o lixo; agrotóxicos e a poluição no campo. São 
principais causas da poluição do solo o uso indiscriminado de pesticidas, herbicidas e 
fertilizantes nas lavouras, em conjunto denominados agrotóxicos, e nas regiões 
urbanizadas, o mau manejo do lixo e outros resíduos. Também são fatores relevantes os 
resíduos produzidos nas minerações, e, embora pontuais, os acidentes envolvendo 
descargas de substâncias poluentes, os quais, não obstante sua origem circunscrita, podem 
gerar danos em larga escala. A degradação do solo produz a redução de sua qualidade ou 
produtividade, embora não seja o único. Outros são a erosão, principalmente derivada do 
desmatamento, expondo o solo ao excesso de insolação e ao vento, ressecando-o, e às 
chuvas, que o dissolvem e carregam para os leitos d'água, assoreando-os; as queimadas, 
que destroem a biodiversidade superficial; a construção de obras de infra-estrutura, como 
estradas e urbanização; a pastagem excessiva na pecuária; o manejo inadequado, 
especialmente no caso da irrigação, que pode provocar a salinização da terra etc. 
 
5.2.  Poluição da água. A poluição hídrica, causada por modificações de origem humana 
nas propriedades físicas e químicas da água e que são capazes de provocar dano aos seres 
humanos e ou à vida selvagem. Incluem-se, no rol dos corpos d’água, tanto rios e lagos 
como os mananciais subterrâneos e o mar. Essa poluição tem como causas principais os 
efeitos derivados do lixo e esgotos urbanos e de substâncias usadas na agricultura e 
indústria, lançados diretamente nas águas ou que lá acabam indo levados pelas chuvas ou 
por infiltrações. Existem também acidentes com despejos de substâncias nocivas e que, às 
vezes, desencadeiam efeitos de grandes proporções com reflexos em vários ambientes 
associados. É um exemplo o derramamento de lama tóxica ocorrido em 2015 no rio Doce 
pelo rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, que provocou várias mortes 
e prejudicou severamente a biologia de todo o rio a juzante do acidente, além de destruir 
uma vila, gerar grandes prejuízos econômicos e sociais e contaminar uma grande área de 
oceano e praias além da sua foz. Foi considerado o maior desastre ambiental da história 
do país. Também são consideradas formas de poluição a contaminação salina e a 
mineralização dos mananciais. Certamente, o crescimento acelerado da população humana, 
com o aumento na demanda de água para consumo e outras atividades, reduz os estoques 
disponíveis, aumentando o problema porque menores quantidades de líquido são menos 
capazes de diluir os contaminantes. 



 
5.3.  Poluição do ar.  
 
a) Material particulado. A poluição do ar é um problema principalmente urbano, e 
divide-se em duas categorias principais, a do material particulado (poeiras ou aerossois), e 
a dos gases/vapores tóxicos.[49] O material particulado, termo que designa material de 
origem diversificada dividido em pequenas partículas, é um dos poluentes clássicos na 
definição da Organização Mundial de Saúde (OMS). É originado de processos industriais 
e produtivos, como a cinza e a fumaça geradas pela combustão de madeira e carvão nos 
lares e em siderúrgicas e metalúrgicas, obras de engenharia que usam cimento ou 
movimentam grandes quantidades de terra, a poeira gerada na exploração e transporte de 
minérios, e a poeira de rua levantada pelo vento, que pode conter substâncias tóxicas e 
metais pesados.  
 
b) Gases. Há notícias desde a Antiguidade assinalando os efeitos nocivos de fumaças 
sobre a saúde das pessoas, mas somente a partir da Revolução Industrial, iniciada em 
meados do século XVIII, a qualidade do ar passou a chamar a atenção, uma vez que as 
indústrias passaram a fazer uso sistemático e intensivo do carvão mineral, um combustível 
fóssil cuja queima lança grande quantidade de fumaça e poluentes variados na atmosfera. 
No século XIX o petróleo iniciou sua trajetória rapidamente ascendente como fonte de 
energia, e ele, assim como o carvão mineral, é um combustível fóssil, e outro grande 
emissor de poluentes. No século XX o uso desses combustíveis se tornou massivo. Eles, 
junto com outros processos industriais, agrícolas e produtivos, além da decomposição de 
lixo orgânico, emitem uma variada pletora de gases nocivos direta ou indiretamente à saúde 
humana e à biodiversidade, como os compostos clorados, fluorados, sulfurados, 
nitrogenados, aldeídos, hidrocarbonetos, ácidos e outros. A OMS classifica como 
poluentes clássicos o dióxido de enxofre (SO2), o monóxido de carbono (CO), o dióxido 
de nitrogênio (NO2) e o ozônio (O3), cada qual produzindo efeitos distintos.  
 
5.4.  Aquecimento global; efeito estufa; impactos do aquecimento global no Brasil. 
Outro gás importante, embora não considerado um poluente clássico, é o gás carbônico 
(CO2), que existe naturalmente em significativa proporção na atmosfera. Porém, ele 
também é um produto da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento e das 
queimadas, sendo emitido em vastas quantidades atualmente por automóveis, indústria, 
expansão agrícola e outras fontes. Ele é um dos chamados gases estufa, que têm a 
propriedade de reter calor atmosférico impedindo que seja liberado no espaço. O metano 
produzido por alguns processos industriais, mas principalmente pela decomposição de 
matéria orgânica (esgotos domésticos, lixo, desperdício de alimentos), junto com o óxido 
nitroso, que é emitido na agricultura, mais o vapor d'água, que também são gases estufa, 
têm provocado desde o fim do século XIX um sensível aumento na quantidade de calor 
retido pela Terra, desencadeando o fenômeno conhecido como aquecimento global. Este 
fenômeno, que se agrava dia a dia pela crescente emissão de gases desta categoria, 
representa a maior ameaça ao ambiente e à sociedade que o mundo enfrenta, tendo uma 
penetração mundial e repercussões negativas profundas e gravíssimas em virtualmente 
todos os sistemas naturais do planeta. No Brasil os gases estufa são emitidos 
principalmente pelas queimadas, mas o uso de combustíveis fósseis tem crescido e deve 
crescer ainda mais no futuro próximo. O aquecimento global desequilibra todos os 



ecossistemas e gera efeitos vastos e múltiplos. Na escala global, tem provocado o 
desaparecimento das geleiras, a subida do nível do mar, o aquecimento, desoxigenação e 
acidificação dos oceanos, grandes mudanças no regime de chuva e no padrão dos ventos 
e correntes marinhas, e por consequência tem causado grande declínio na biodiversidade 
mundial. Por extensão, tem gerado altíssimos prejuízos econômicos e humanos, 
ameaçando a segurança alimentar, política, social e sanitária das nações. Para o Brasil as 
ameaças mais significativas estão no declínio da biodiversidade, reduzindo o 
aproveitamento de recursos naturais e dos serviços ambientais; a elevação do nível do mar, 
ameaçando populações e cidades litorâneas, e a expressiva modificação no padrão de 
precipitação, sendo projetadas uma elevação de temperatura de até 6 °C até o fim do século 
XXI e até 40% de redução nas chuvas na maior parte da zona de produção agropecuária, 
enquanto em outras deve haver proporcional aumento nas chuvas, pondo em xeque a 
produção de energia e alimentos, bem como aumentando o risco de inundações intensas 
e secas prolongadas. 
 
5.5.  Secas e enchentes. Secas e enchentes são fenômenos naturais recorrentes no 
Brasil. Estão vinculados à variabilidade natural das estações, mas o aquecimento global 
coloca importantes fatores adicionais para seu agravamento, estando entre os seus 
principais impactos no caso brasileiro. As secas são mais intensas na Região Nordeste, 
onde o clima é por natureza semiárido, delimitando o chamado polígono das secas, onde 
os efeitos sobre o ambiente e a população são mais sentidos, prejudicando especialmente 
a agropecuária, e, por consequência, a sociedade. As secas nordestinas se tornaram 
lendárias e desencadearam grandes migrações de populações para outras regiões do país, 
fugindo das ásperas condições de vida no Nordeste provocadas pelas calamidades 
climáticas. A seca de 2012, por exemplo, afetou mais de dez milhões de pessoas e deixou 
um prejuízo de mais de 16 bilhões de reais. No ano seguinte, o fenômeno se repetiu ainda 
pior, considerado pela ONU o mais grave dos últimos 50 anos, colocando 1.200 
municípios em estado de emergência. Só na Paraíba, 360 mil cabeças de gado morreram. 
O Brasil tem um longo histórico de desenvolvimento de políticas públicas para enfrentar 
o desafio das secas, criando-se programas para a construção de açudes e poços, para 
gerenciamento dos estoques e para a distribuição de água, bem como de incentivos em 
variados setores da economia e do bem estar social, onde podem ser citados como 
exemplos os programas Seguro Safra, o Água para Todos e o Bolsa Família. Essas 
iniciativas resolveram parte dos problemas ligados à seca, mas a população está em 
crescimento constante, aumentando a pressão sobre os recursos hídricos. Na opinião do 
pesquisador José Nilson Campos, da Universidade Federal do Ceará, "há ainda muitos 
desafios, como a erradicação da pobreza, a eliminação das desigualdades regionais, 
aumentos de conhecimentos na gestão das águas, principalmente no que diz respeito à 
qualidade das águas dos reservatórios. A redução, ou eliminação, das poluições dos corpos 
hídricos constitui-se no maior desafio para os futuros governos". Apesar da sua 
concentração na Região Nordeste, todas as regiões do Brasil sofrem secas periódicas. 
Tornou-se notória a grande crise hídrica na Região Sudeste, que vem desde 2013 e afeta 
principalmente o estado de São Paulo, com registro de recordes de calor e esgotamento 
dos reservatórios, gerando múltiplos impactos negativos sobre o ambiente e a sociedade e 
enormes prejuízos econômicos. A tendência é de que as condições de seca se agravem com 
o passar dos anos, em especial nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, onde é 
esperada uma redução de 45% a 50% nas suas chuvas até o fim do século XXI. Para o 



ministro da Integração Nacional, FRANCISCO TEIXEIRA, “a situação de São Paulo 
mostra o quanto as mudanças climáticas afetam a todas as partes do país”. 
 
5.6.  Desmatamento. O desmatamento é outro dos problemas ecológicos de grande 
magnitude que o país enfrenta. Suas causas principais são a conversão das terras para a 
agricultura ou para a pecuária, a exploração madeireira (legal e ilegal), a grilagem de terras, 
a urbanização e a criação de infraestruturas como pontes, estradas e barragens. Os estados 
mais afetados são o Mato Grosso, o Pará e Rondônia. O desmatamento foi notado desde 
os primeiros tempos da colonização, e hoje chegou a dimensões muito preocupantes. O 
Brasil é o país com maior índice de biodiversidade do mundo, mas também é o maior 
desmatador do mundo. Originalmente cerca de 90% do seu território era coberto por 
florestas, com o restante coberto por campos e outras formações vegetais, mas em 2000 a 
área vegetada havia baixado para 62,3%. O bioma da Mata Atlântica é o mais ameaçado, 
restando somente cerca de 13% de sua área primitiva, que em sua maior parte está em 
condição altamente fragmentada, o que acentua sua fragilidade. 
 
5.7.  Outros problemas ambientais: Declínio da biodiversidade. Destruição de 
ecossistemas e habitats. Queimadas. Caça, tráfico e superexploração de espécies. 
Desperdícios. Reciclagem de materiais descartáveis.  
 
   
6. AS PRINCIPAIS TRAGÉDIAS AMBIENTAIS NO BRASIL 
No percurso histórico dos principais desastres ambientais que ocorreram no brasil, dos 
anos 80 até o presente, é preciso relembrar os seguintes, sendo que o último, o de Mariana, 
é considerado o mais grave até hoje: 
- 1984. Incêndio na Vila Socó. Em fevereiro, uma falha em dutos subterrâneos da 
Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores da Vila Socó, em Cubatão (SP). 
Após o vazamento, um incêndio destruiu parte da favela. Foram contabilizados, 
oficialmente, 93 mortos. 
- 1987. Césio 137 em Goiânia. Em setembro, um dos mais graves casos de exposição à 
radiação do mundo ocorreu em Goiânia (GO), por meio da contaminação pelo material 
radioativo Césio 137. Na ocasião, dois catadores de lixo arrobaram um aparelho 
radiológico nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia 
luminosidade azul. Os catadores levaram o material radioativo a outros pontos da cidade, 
contaminando pessoas, água, solo e ar. Pelo menos quatro morreram devido à exposição, 
e centenas de outras desenvolveram doenças. Em 1996, a Justiça condenou, por homicídio 
culposo, três sócios e um funcionário do hospital abandonado. A pena foi de três anos e 
dois meses de prisão. Porém, as penas foram trocadas por prestação de serviços 
voluntários. 
- 2000. Vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Em janeiro, o Ibama aplicou duas multas 
à Petrobras, uma de R$ 50 milhões e outra de R$ 1,5 milhão, após o vazamento de 1,3 
milhão de litros de óleo in natura na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (RJ). Um 
acidente com um navio petroleiro resultou no vazamento. O incidente causou morte da 
fauna local e poluiu também o solo em vários municípios, como Magé. 
- 2000. Vazamento de óleo em Araucária. Em julho, o Ibama aplicou três multas à 
Petrobras, totalizando R$168 milhões, pelo vazamento de quatro milhões de litros óleo na 
refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária (PR). 



- 2003. Vazamento de barragem em Cataguases. Em março, ocorreu o rompimento de 
barragem de celulose na região de Cataguases (MG), com vazamento de 520 mil m³ de 
rejeitos compostos por resíduos orgânicos e soda cáustica. Os resíduos atingiram os rios 
Pomba e Paraíba do Sul, originando prejuízos ao ecossistema e à população ribeirinha, que 
teve o abastecimento de água interrompido. O incidente também afetou áreas do Estado 
do Rio de Janeiro. O Ibama aplicou multa de R$ 50 milhões à Florestal Cataguases e 
Indústria Cataguases de papel. 
- 2007. Rompimento de barragem em Miraí. Houve rompimento de barragem de 
mineração na região de Miraí (MG), com vazamento de 2.280.000 m³ de água e argila 
(lavagem de bauxita). O órgão estadual aplicou multa de R$ 75 milhões à empresa 
Mineração Rio Pomba Cataguases.  
- 2011. Chuvas na região serrana do Rio. Em janeiro, em decorrência de um elevadíssimo 
nível de chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, uma série de deslizamentos e 
enxurradas destruiu casas nas regiões de encosta. Foram totalizadas aproximadamente 800 
mortes. As chuvas, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, costumam ser as grandes 
causadoras de acidentes naturais. Em 2008, a região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, 
sofreu uma grande enchente, que resultou em mais de 100 mortes. 
- 2011. Vazamento de óleo Bacia de Campos. Em novembro, houve o vazamento de uma 
grande quantidade de óleo da Chevron na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro (RJ). O 
Ibama aplicou duas multas à empresa, uma de R$ 50 milhões e outra de R$ 10 milhões, 
pelo vazamento de 3,7 mil barris de óleo no Campo de Frade. Estima-se que a mancha 
provocada pelo vazamento no mar tenha chegado a 162 km², o equivalente a metade da 
Baía de Guanabara. Especialistas registraram uma grande quantidade de animais mortos 
nas áreas afetadas pela mancha. A empresa americana Chevron, responsável pela 
perfuração do poço que vazou, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 95 milhões 
ao governo brasileiro para compensar os danos ambientais causados. 
- 2015. Incêndio na Ultracargo. Em abril, após incêndio no Terminal Alemoa, em Santos 
(SP), a empresa Ultracargo foi multada pelo órgão estadual de meio ambiente em R$ 22,5 
milhões por lançar efluentes líquidos no estuário, em manguezais e na lagoa contígua ao 
terminal, além de emitir efluentes gasosos na atmosfera, colocar em risco a segurança das 
comunidades próximas, dos funcionários e de outras instalações localizadas na mesma 
zona industrial. 
- 2015. Rompimento da barragem de Mariana. Em novembro, o rompimento da barragem 
da Samarco em Mariana (MG) provocou a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos. Sem dúvida, o maior desastre ambiental do Brasil. “O Rio Doce já estava 
razoavelmente comprometido antes desse desastre, por fatores como poluição e 
assoreamento. Agora, com esta quantidade de lama acho muito difícil que muitos danos 
sejam reparados”, avalia Souto Maior. Em Minas Gerais, só nos últimos 14 anos, 
ocorreram “acidentes” na Mineração Rio Verde, em Nova Lima (2001), na Mineração Rio 
Pomba Cataguases, em Miraí (2007), e na Mineração Herculano, em Itabirito (2014). 
Levantamento do Metro Jornal junto aos governos federal, de Minas e Espírito Santo, 
apontou que 70 penalidades foram aplicadas à Samarco. Porém, 68 estão em fase de 
recurso. Juntas, elas representam uma verdadeira ‘montanha’ de dinheiro em infrações. As 
únicas pagas até agora foram a autuação realizada pelo CIF (Comitê Interfederativo), no 
valor de R$ 5,9 milhões, e a multa da Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais), de R$127 milhões, mas que foi parcelada 
em 59 vezes. Na verdade, pouco mais de dois anos após tragédia de Mariana, Samarco 



pagou apenas 1,5% das multas. A Samarco, responsável pelas operações de mineração, já 
recebeu severas multas do Ibama, que somam milhões e milhões de reais, e, certamente, 
deve arcar com todos os custos indenizatórios individuais e coletivos e mais a recuperação 
ambiental da área impactada, de duração imprevisível. Em nota, a SAMARCO afirma que 
recorre das multas por entender que “há aspectos técnicos e jurídicos nas decisões que 
precisam ser reavaliados”. A empresa alega ainda que desde novembro de 2015 até agosto 
deste ano (2017) foram desembolsados R$ 2,5 bilhões nas ações de reparação e 
compensação assumidas em um Termo de Transação de Ajustamento de Conduta 
(TTAC), firmado em 2016 com os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo. 
As atividades da empresa ainda continuam suspensas por falta de alvarás. 
7. MEIOS INSTRUMENTAIS. 
A presente pesquisa tem por escopo instrumental, para fundamentar sua hipótese de 
trabalho, desenvolver analises qualitativas e quantitativas das decisões judiciais com o 
objetivo de avaliar se houve ou não mudanças substanciais na qualidade das decisões 
judiciais e na implementação da legislação pertinente. Visa também identificar os órgãos 
judiciais mais importantes para essa pesquisa. Deverá igualmente apreciar os resultados 
mais abrangentes relativos ao direito comparado entre as legislações mais avançadas nos 
países envolvidos com problemas semelhantes aos nossos.  
De modo específico, este projeto de pesquisa examinará o devido processo legislativo, sua 
natureza e orientação hegemônica, para a regulação e controle ambientais, especialmente 
o diagnóstico e discussão dos projetos de legislação com ampla possibilidade de 
participação da sociedade civil, do meio acadêmico, das classes de profissionais 
interessadas, e outros instrumentos como a realização de audiências públicas. Visará, 
particularmente, o monitoramento e gestão da aplicação da legislação ambiental, 
verificando os seus efeitos práticos e sua funcionalidade no sistema, aferindo, pois, o grau 
de efetividade das alterações de controle e gestão do meio ambiente e as eventuais causas 
de sua inaplicabilidade ou ineficácia social. Essas análises serão efetivadas considerando-
se, dentre outras, as seguintes ações: 1) identificação dos mais significativos eventos 
ambientais, incluindo os dos meios urbanos; 2) definição das principais medidas de 
penalização, indenização e recuperação de áreas degradadas; 3) descrição dos processos de 
participação popular e das empresas em audiências públicas no encaminhamento das 
questões ambientais; 4) avaliação das repercussões quanto ao tratamento dos casos na 
mídia e entre os interessados afetados pelos impactos ambientais. 
 
8. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
Sob o enfoque teórico, o projeto se fundará nas doutrinas mais recentes e relevantes 
relacionadas à estruturação e dinâmica do sistema socioeconômico das sociedades 
contemporâneas e as exigências de fundamentação dos interesses transindividuais, com 
todas as consequências teóricas no campo do direito. Com esse enfoque abordará sua 
repercussão nas áreas jurídicas relacionadas com a regulação e controle do meio ambiente, 
da ecologia, dos recursos naturais, das práticas de consumo de massa, e repercussões no 
desenvolvimento sustentável das atividades econômicas nacionais e globais.  
É referencial teórico da presente proposta de estudo o sistema jurídico regulatório dos 
interesses transindividuais, em suas manifestações ambientais, ecológicas, urbanísticas e de 
consumo de massa, nos limites da atual constituição e legislação infraconstitucional 
(MAZZILLI, 2014). Também serão registrados os principais efeitos jurisprudenciais nessa 
área. Essa pesquisa visa caracterizar os limites e as possibilidades do desenvolvimento 



sustentável com o foco primordial nas atividades empresariais da sociedade brasileira. A 
investigação integrará, como foco essencial, linha de pesquisa relacionada com o Estado, 
sua atual configuração neoliberal e as consequências efetivas desse modelo que estão 
ocorrendo atualmente nas áreas do meio ambiente e da ecologia, em âmbito rural e urbano.  
O texto da atual constituição define os fundamentos jurídicos da regulação e do controle 
dos interesses transindividuais, cuja implementação e eficácia dependem também da 
efetivação dos direitos humanos (FORTI, 2013. SARLET, 2006). Nesse sentido, é 
necessário discutir todos os âmbitos da aplicação da ordem internacional de proteção aos 
direitos humanos em matéria ambiental (VARELLA, 2004), seja no âmbito judicial, com a 
jurisdição convencional, seja no âmbito legislativo, cujas novas leis se adequem não só à 
ordem constitucional, mas também à ordem sistêmica da legislação comum, seja no âmbito 
do executivo, com medidas administrativas e de gestão compatíveis com as exigências do 
meio ambiente. 
Na linha dos direitos humanos, pode-se considerar que o direito fundamental à vida pode 
ser considerado em duas dimensões integradas. A primeira, refere-se ao direito de o ser 
humano não ser privado de sua vida, pertencente à esfera dos direitos civis e políticos. A 
segunda, consiste no direito de todo o ser humano dispor dos meios e condições 
apropriados de subsistência e de um padrão de vida digno, incluído na esfera dos direitos 
sociais. Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente é inequivocamente uma forma para a 
consecução do cumprimento dos direitos humanos, visto que os danos ao ambiente 
implicam na violação aos direitos fundamentais do homem, internacionalmente 
reconhecidos, entre os quais a vida, a saúde, a segurança, o bem-estar, a qualidade de vida 
dentre outros.  
Porém, esses direitos não podem ser estudados e considerados de forma abstrata e 
genérica, fora do contexto social concreto e das condições objetivas de reprodução 
material, social, cultural e simbólica da sociedade. Como já apontamos, a maior parte das 
sociedades, e o Brasil não escapa desse modelo, apresenta-se em termos de dinâmicas 
conflitivas ou mesmo antagônicas, cujo processo de reprodução condiciona, de forma 
nuclear, a concepção e a realização dos direitos humanos e, consequentemente, dos direitos 
a eles essencialmente vinculados, como os relativos ao meio ambiente à sua concretização 
(TRINDADE, 2011/b).   
O projeto parte do princípio de que existe atualmente estreita relação entre a dinâmica 
capitalista no Brasil e a crise ambiental, configurada pela escassez de recursos, degradação 
e poluição do meio ambiente natural e urbano no país. Isso vai em paralelo, em termos de 
desenvolvimento, com a insustentabilidade econômica, social e ambiental que se pretende 
demonstrar. A grande hipótese, para essa crise, funda-se nas contradições inerentes ao 
sistema de mercado, ou seja, no desenvolvimento do modo de produção capitalista no 
Brasil em contraste com as possibilidades de sustentabilidade perseguida para atender às 
demandas constitucionalmente asseguradas. Esse desenvolvimento vai se tornando, no 
decorrer do tempo, cada vez mais insustentável dentro das condições de reprodução 
estrutural que o integra (MONTIBELLER FILHO, 2004). 
Conforme diz James O’Connor, a crise ambiental tem sua razão de ser no aparecimento 
da segunda contradição do capitalismo, relativa à crise de custos das condições de 
produção. A primeira contradição originária se estabeleceu entre as forças produtivas e as 
relações de produção (caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção) e a 
segunda contradição, nos tempos mais atuais, decorre da progressiva limitação da natureza 
e dos meios de absorção dos custos social em face do grande desenvolvimento das forças 



produtivas e da consequente expansão dos mercados (O’CONNOR, 1992). O mundo fica 
cada vez menor em face de um potencial de produção cada vez maior. E o Brasil não 
escapa dessa lógica. 
Esse processo, em última instância, decorre, no sistema capitalista, do fato de que a 
lucratividade é o valor supremo do sistema, ficando acima da degradação das condições 
materiais e sociais de sua própria reprodução. Para rebaixar os custos e manter o lucro, o 
sistema parece tentar externalizar, no quanto pode, os efeitos negativos do processo 
produtivo, com a socialização da degradação ambiental, da poluição e do esgotamento dos 
recursos naturais, bem como se apropriar de modo privado do produto social. Assim, o 
valor de troca tende a sobrepor-se ao valor de uso, isto é, às necessidades humanas 
(FOLADORI, 2001).   
Resta, entretanto, na investigação pretendida, apurar se tais condições são efetivamente 
dominantes e, se constatadas, aquilatar se há reais condições, e de que modo, para tentar 
imunizá-las ou neutralizá-las da melhor forma possível, conforme as forças do próprio 
sistema. 
9. METODOLOGIA 
A pesquisa jurídica que se pretende no presente projeto, não se limita à pesquisa 
bibliográfica, judicial, legislativa e regulamentar sobre as questões ambientais no Brasil. 
Pauta-se também pela pesquisa sócio-empírica das principais ocorrências na área ambiental 
e ecológica, buscando não só seus efeitos, mas também suas consequências mais mediatas. 
Infelizmente, a pesquisa empírica no plano científico do Direito foi bastante esquecida ou 
ocultada, já que se dava valor apenas à pesquisa bibliográfica de conteúdo dominantemente 
teórico-abstrato.  
Nos tempos atuais, a pesquisa teórico-empírica passou a ter maior relevância e vem sendo 
reconhecida inclusive por seu caráter inovador, pois auxilia diretamente nas mudanças das 
práticas tradicionalmente inseridas na cultura jurídica de um modo geral. Em questões 
ambientais e relacionadas com os interesses transindividuais, esse modo novo de encarar 
a matéria jurídica trouxe grandes benefícios teóricos e práticos, especialmente tendo em 
conta as inovadoras formas sociais de implementação jurídica e de consenso nas 
formulações e decisões nessa área. Os processos individualistas, de índole tradicional, 
passam a dar lugar às interpretações coletivas e solidárias no direito. Eles se referem aos 
direitos metaindividuais, cujos processos judiciais são relativamente de recente tramitação 
e, muitas vezes, de difícil compreensão e manipulação, mesmo entre os especialistas mais 
experientes (SILVA, 2002; 247/271. GRINOVER, 1984; 9/45). 
Certamente, a discussão de valor e o debate acadêmico sobre as metodologias mais 
apropriadas para o monitoramento da pesquisa partem inicialmente da utilização do banco 
de dados já construído e efetivado em pesquisas anteriores e nos repertórios já consagrados 
pela experiência, valendo-se das análises quantitativa e qualitativa existentes. Contudo, seu 
manejo, interpretação, avaliação e aproveitamento seletivo dar-se-ão conforme a 
consciente disposição teórica adotada no bojo do projeto, cujo viés está sempre voltado 
pela concepção da sociedade como corpo dinâmico cujos interesses em jogo são de caráter 
conflitivo e não apenas funcional (ALVES & PHILIPPI, 2005; 297/357. PHILIPPI JR., 
2016; 53/102). 
Nessa linha, a composição das premissas teóricas e metodológicas da pesquisa não pode 
deixar de considerar a necessária dimensão transdisciplinar da matéria pesquisada, 
rejeitando, portanto, as formulações puristas em matéria de concepção do direito e 
buscando a integração material e cultural deste nas dimensões do saber sociológico, 



político, econômico e histórico. Somente nessa senda, será possível extrair as principais 
consequências reais e concretas a que se destinam os esforços da presente pesquisa. 
Nessa linha, a presente e nova interpretação dos direito fundamentais, onde se localizam 
os direitos metaindividuais, tanspassa, por considerá-los impotentes, os métodos da 
hermenêutica tradicional – a saber, o gramatical, o sistemático, o lógico e o histórico – 
comumente aplicada ao direito privado e que rejeita a consideração de valores e o conflito 
de princípios (LEFF, 2001; 2001/b. VICENTE GIMENEZ, 1995). Com a inclusão da 
carga axiológica, a nova hermenêutica propõe a ponderação de valores, bens e interesses 
nas circunstâncias concretas dos casos interpretados (DALLA-ROSA, 2002. OLIVEIRA, 
2006). Os valores do desenvolvimento econômico, baseados na livre iniciativa e na 
concorrência, devem ser conciliados com os da proteção do meio ambiente, defesa do 
consumidor e na valorização do trabalho humano. Em face dessas condições, o processo 
produtivo privado pode, se não houver os ajustes necessários ao seu desenvolvimento, 
constituir-se em obstáculo ao próprio desenvolvimento socioeconômico (FLORES 
OLEA, 2000). 
As análises e conclusões da presente pesquisa deverão subsidiar, na medida do possível, a 
formação realística de quadros ou modelos onde deverão se inspirar as decisões e ações 
dos diferentes agentes públicos e privados em suas atividades sobre o meio ambiente e 
sobre os cenários ecológicos onde atuam. Para isso, deverá haver a formulação de 
hermenêutica adequada, especialmente de caráter constitucional, para as garantias 
pertinentes à atividade empresarial, que é o marco proposto para o presente projeto.  
Nesse contexto, com a finalidade de atingir os escopos desta pesquisa, seguir-se-á o 
seguinte roteiro: 
1ª Etapa da pesquisa 
 
1ª Fase – Preparação da equipe para uso do banco de dados, para a metodologia de analises 
qualitativas e quantitativas e para o marco teórico e metodológico geral. Formulação do 
campo de pesquisa bibliográfica e documental. Adequação do banco de dados à pesquisa 
em rede, por meio do acesso pela internet. A pesquisa será feita por meio do sistema de 
busca dos sites oficiais dos tribunais federais e outros, por meio do uso de palavras chaves 
de busca, definidas previamente para toda a equipe de pesquisa. 
 
2ª Fase – Formulação, apreciação e decisão sobre os detalhes relacionados com os 
problemas ambientais e ecológicos mais relevantes a serem cobertos pelo projeto, bem 
como sobre as principais linhas de interesse teórico e sobre as hipóteses cuja verificação 
se pretende no decurso dos estudos e pesquisas pertinentes.  
3ª Fase – Estudo, descrição e avalição das condições históricas, econômicas, sociais, 
políticas e culturais da evolução histórica dos processos de produção da vida social no 
Brasil, sua natureza, características e transformações da modernidade à 
contemporaneidade, visando enraizar o direito nesses processos e das consequências na 
formação de problemas ambientais e ecológicos no país. Nessa mesma linha, proceder a 
análise dos fundamentos relacionados com a processualidade judicial e instrumental da 
efetividade dos direitos humanos, em especial os ligados ao controle e gestão ambientais, 
buscando caracterizar as ações concretas dos direitos transindividuais. 
2ª Etapa da pesquisa – Levantamento e análise qualitativa das disposições jurídicas 
constitucionais e infraconstitucionais sobre matéria ambiental e ecológica vigente no país. 
Descrição crítica do sistema institucional dos diferentes órgãos de gestão ambiental, 



incluindo o Ministério Público, seus conflitos de competência e respectiva eficiência 
técnica e jurídica para estabelecer critérios de avaliação sobre matéria ambiental e ecológica.  
3ª Etapa da pesquisa – Delimitação, conforme critérios definidos em discussão e avaliação 
prévias da equipe, dos diferentes problemas e casos significativos e de maior representação, 
ocorridos no plano dos fatos ambientais e ecológicos, bem como de sua repercussão 
socioeconômica, política e cultural, sempre objetivando a verificação da hipótese básica do 
projeto. Nessa fase, também se atenderá à descrição fenomenológica dos fatos, de forma 
sumária e essencial, sempre atendendo aos enfoques econômicos, sociais, políticos e 
ambientais.  
4ª Etapa da pesquisa – Análise das decisões dos tribunais regionais federais e do Supremo 
Tribunal Federal, ou dos Tribunais de Justiça Estaduais, nas últimas três décadas, no que 
toca aos principais problemas ambientais e ecológicos, selecionados conforme critérios de 
significação previamente discutidos e adotados, objetivando o alcance do escopo do 
presente estudo. Nessa etapa, será também abordada a descrição e avaliação crítica dos 
principais instrumentos processuais de tutela ambiental. A análise será realizada conforme 
conceitos teórico-jurídicos discutidos e aceitos, sempre referenciados ao modelo 
metodológico adotado no projeto. 
  
5ª Etapa da pesquisa – Análise e avaliação das relações de eficácia jurídica e social, levando-
se em conta dos dados empíricos levantados, nos diferentes planos social, político, 
econômico, ambienta e cultural e as interpretações correspondentes em função das 
dimensões teóricas e metodológicas do projeto. Exame das condições de efetividade e 
concretização dos direitos fundamentais, em sua vertente social e ambiental, de suas 
condições de tutela constitucional e processual, bem como das projeções de seu 
fortalecimento, ampliação ou frustração no que tange à sustentabilidade do meio ambiente 
natural e artificial.  
  
6ª Etapa da pesquisa – Verificação das hipóteses definidas no projeto e seu grau de 
compatibilidade com os dados da realidade encontrada. Avaliação geral dos resultados da 
pesquisa e confirmação ou não das hipóteses definidas para o projeto.  
 
7ª Etapa da pesquisa – Demarcação, para as atividades públicas e privadas, de cenários 
sociopolíticos a respeito de possíveis encaminhamento de propostas e soluções a respeito 
do controle e gestão do meio ambiente e da realidade ecológica no país, levando-se sem 
conta a natureza e os limites do sistema socioeconômico vigente.  
 
8ª Etapa da pesquisa – Relatório final: exposição dos motivos, apresentação dos fatos mais 
significativos, avaliação das hipóteses, demonstração dos resultados, consequências 
previstas e operacionais, proposituras, considerações finais. Realização de seminário final, 
com a exposição, avaliação e discussão dos resultados 

 


